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RESUMO
Este trabalho tem como principal foco a qualificação profissional de mestres-deobras e encarregados que atuam no setor da construção de edifícios. Baseia-se,
para isto, na necessidade de se preparar estes profissionais para que possam
executar, de maneira mais estruturada, o que lhes é requerido no cotidiano: obra
com qualidade. Estruturar significa, neste caso, fornecer base técnica, com auxílio
de ferramentas, e pessoal para a colocação em prática de novos aprendizados, além
dos empíricos já assimilados por eles. Portanto, a relevância deste trabalho
encontra-se no fato dele almejar a melhoria da qualidade profissional e
sócioeducacional da mão-de-obra do setor, numa constante busca pela equalização
dos investimentos em qualificação com os efetuados em tecnologia de materiais e
sistemas. O referido método está fundamentado em cinco temas: fundamentos
técnicos, aspectos administrativos, organização, relacionamento e liderança,
utilizando para isto a junção da teoria, trabalhada na sala de aula semanalmente,
com a prática, por meio de visitas quinzenais ao canteiro de obras. Este método
buscou alterar um paradigma presente nos canteiros, onde é usual a exigência do “o
que fazer” antes do “como fazer”. O resultado esperado é a inversão da ordem
desses fatores e, com profissionais mais preparados profissionalmente e
socialmente para isto, obter o “como fazer” antes do “o que fazer”. Além disso, com a
inserção de novas perspectivas, ao longo do desenvolvimento do método, mestres e
encarregados poderão atuar e dialogar de maneira mais embasada com o meio
técnico e os demais envolvidos com a obra. Destaca-se que qualquer método
proposto deve se adequar à empresa e não o contrário; além disso, abordar
questões sócio-educacionais e atuar de maneira prática no canteiro são premissas
fundamentais que, somadas com a necessidade de execução do método no horário
comercial, sem atrapalhar o andamento da obra, complementam suas atitudes
diferenciais. A dissertação, ora exposta, apresenta-se como mais uma colaboração
no processo de mudança pelo qual o setor da construção civil tem que passar. Para
que isso ocorra, faz-se necessária uma maior união do setor e a sinergia entre os
envolvidos para que se obtenha um crescimento expressivo nesta questão.
Futuramente, espera-se que as novas tecnologias e sistemas sejam comercializados
com a qualificação profissional já inclusa, evitando-se, assim, as lacunas
encontradas atualmente entre o avanço tecnológico e a qualificação profissional.
Palavras-chave: Qualificação profissional, Preparo de mestres e encarregados,
Procedimentos, Método, Qualidade.

ABSTRACT
This work bears as main focus the professional qualification of masters and foremen
who operate on the sector of building construction. For that, it is based on the
necessity to prepare these professionals so that they can execute, in a more
structured manner, those tasks that are required from them in their daily routine:
building with quality. To structure means, in this case, to supply technique support,
with the help of tools, and personnel, to put into practice new aknowlegment, beyond
the empiric ones already assimilated. Therefore, the relevance of this work relies in
the fact that it aims to improve the professional quality and socio-educational hand
labor in this field, in constant search for the equalization of the investments in
qualification like the ones done into technology of materials and systems. The
method in question is based upon five themes: technical foundations, administrative
aspects, organization, relationship and leadership, using, therefore, the joining of
theory, worked in the classroom weekly, with practice, through visits each fifteen day
to the construction site. This method searched to alter a paradigm which is present in
the construction site, where it’s very frequent the demand of “what to do” before the
“how to do”. The desired result is the inversion of the order of these factors and, with
more professionally and socially trained personnel for that, to obtain the “how to do”
before the “what to do”. Besides, with the insertions of new perspectives, along with
the development of the method, masters and foremen will be able to operate and
dialogue with a more embased way within the technical process and all of those
involved with the construction. It’s relevant that any method proposed must fit the
needs of the company and not the other way round; in spite of that, to come up with
socio-educational issues and operate in such a practical way in the construction site,
are essential premises that added to the necessity of execution of the method within
the commercial working day, without interrupting the progress of the building, can
complement their different attitudes. The dissertation, once exposed, come as one
more collaboration into the changing process in which the civil construction sector
has to go through. For such a thing to happen, it’s necessary a bigger union of the
sector and the interaction among all those involved to achieve an expressive growing
in this issue. In a near future, it’s expected that the new technologies and systems
will be treated commercially with the professional qualification already included.
Avoiding, thus, the blanks found nowadays between the technological progress and
the professional qualification.
Key-words: Professional qualification, Training of masters and foremen, Procedures,
Method, Quality.
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1 INTRODUÇÃO
O estudo proposto discute o contexto no qual se encontra o preparo da mãode-obra na construção civil e apresenta um método, ligado ao tema, que mescla a
teoria com a prática no canteiro de obras de maneira a não intervir no seu cotidiano.
Aborda, pormenorizadamente, o preparo dos mestres-de-obras e dos encarregados
das empresas construtoras de edifícios, de médio e grande porte, no Brasil, pois são
estes os profissionais que geram grande impacto na qualidade do produto imobiliário
ao comandarem o processo executivo. Portanto, o foco da dissertação é direcionado
à qualificação da mão-de-obra, sendo a qualidade da obra advinda deste fator.
Uma peculiaridade que sempre marcará a indústria da construção civil na
busca pela qualidade, em qualquer momento de sua história, é a quantidade de
especificidades no seu processo produtivo se comparada com as demais indústrias,
fator que corroborou para a sua singularidade e tornou dificultosa qualquer
comparação ou intenção de adaptação de métodos bem sucedidos dos outros
setores ao longo de sua trajetória. Dessa forma, a indústria da construção civil teve e
tem um caminho característico a ser percorrido, o que exige novos estudos e
aprendizados práticos específicos, experimentados única e exclusivamente por esse
setor.
Quando se utiliza o termo “indústria da construção civil”, trata-se de uma
cadeia produtiva que não envolve tão-somente os canteiros de obras, mas sim todo
o conjunto que viabiliza a sua realização. Este conjunto encontra-se em pleno
crescimento, fato constatado por meio de estudos da Associação Brasileira da
Indústria de Materiais de Construção (ABRAMAT) em parceria com a Fundação
Getúlio Vargas (FGV) - Projetos (2008) sob a tutela de Campos et al. (2008), uma
vez que a cadeia produtiva da construção cresceu 4,7% na comparação entre 20052006 e 7,9% entre 2006-2007. O gráfico 1 ilustra a composição desta cadeia
produtiva do setor da construção civil em 2007.
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Gráfico 1 – Composição da Cadeia Produtiva da Construção Civil - 2007.
Fonte: ABRAMAT e FGV Projetos (2008), elaborado pela Câmara Brasileira da Indústria
da Construção (CBIC) (2008).

Nesta dissertação será abordada e estudada a maior faixa dessa cadeia
produtiva, como se pôde constatar no gráfico 1, a da construção. Trata-se da líder
absoluta da cadeia em números, sendo eles expostos na tabela 1.
Tabela 1 – PIB e ocupação na cadeia da construção - 2007.

Fonte: Campos et al. (2008).
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Estes números vultosos consolidam a importância da construção não só
para a cadeia produtiva à qual pertence, mas também para a economia do país. A
propósito de sua manutenção e crescimento, controles ligados à qualidade têm sido
desenvolvidos nas últimas décadas, porém, sem o devido foco na qualificação da
mão-de-obra.
Esta falta de foco ocorre mesmo com o fato das empresas da construção,
em sua maioria, estarem obtendo crescimento nos últimos anos. Prova disso são os
dados expostos pela “Construcarta” – revista do Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Estado de São Paulo, onde é explicitado, por meio de números,
o que foi constatado ao longo do ano de 2007:
a) o maior crescimento na contratação de mão-de-obra direta, absorvendo
mais de 70% das vagas criadas;
b) foram financiadas mais de 200 mil unidades habitacionais – 70% mais do
que em 2006;
c) o volume de crédito a ser concedido no início de 2007 era projetado em
R$ 12 bilhões, mas registrou a marca de R$ 18,3 bilhões;
d) as empresas integrantes da Abramat (Associação Brasileira da Indústria
de Materiais de Construção) registraram

aumento no faturamento

nominal de 15,5%;
e) antes mesmo de se encerrar o ano de 2007, o varejo da construção civil
registrava aumento de vendas de 14,7% em relação ao ano anterior
(SINDUSCON-SP, 2008).
Atualmente, resta para a equipe presente no canteiro de obra, mais
especificamente mestres e encarregados, a contribuição na manutenção e
crescimento destes números com a execução de obras em prazos recordes. Porém,
ainda sem respaldo para a sua reciclagem profissional.
Trata-se dos profissionais da construtora com maior responsabilidade ao
longo do processo da construção do edifício, tendo deveres antes mesmo de
desenvolver base para isto. Pode-se, dessa forma, dizer que a mão-de-obra da
construção não seguiu os mesmos passos do setor em si. A grande abertura de
vagas trouxe ao mercado um número maior de profissionais despreparados e a
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disputa acirrada das empresas por aqueles que já integravam o mercado. Faltam
incentivos para o aperfeiçoamento desses trabalhadores, incentivos estes que vão
desde a qualificação profissional à criação de planos de carreira com melhor
estruturação, valorizando os profissionais qualificados e diferenciados (inclusive
financeiramente).
Cardoso et al. (2007) apresentam as seguintes estatísticas sobre a
qualidade do trabalho no setor, de uma maneira geral:
a) baixa capacitação e escolaridade: 72% dos trabalhadores nunca
realizaram cursos ou treinamentos; 80% possui menos de quatro
anos de estudo e 20% são analfabetos;
b) elevada rotatividade: 56,5% estão há menos de um ano na
empresa; 47% há menos de cinco anos no setor;
c) baixos salários: 50% ganham menos de dois salários mínimos;
d) elevado índice de acidentes: representam 21,3% do total de
trabalhadores acidentados no Brasil (CARDOSO et al., 2007, p.
16, apud LIMA JÚNIOR et al., 2005).

Como resultado da falta de incentivo, muitos dos trabalhadores encaram a
construção como etapa passageira de suas vidas, não se importando com vínculos
empregatícios, contribuições e jornadas saudáveis. Todo esse contingente de
funcionários acaba interessando-se somente pelo dinheiro imediato, sendo este um
meio para garantir sua subsistência até o momento em que encontrem outra
profissão. O gráfico 2 demonstra, com o auxílio de números, qual a situação do
trabalhador empregado na construção.

Gráfico 2 – Situação dos ocupados na construção civil em 1999.
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD (1999) elaborada pelo DIEESE (2001).
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Apesar dos dados apresentados por esta pesquisa datarem de dez anos
atrás, sabe-se que não houve grande mudança no quadro, especialmente fora das
grandes capitais, onde a fiscalização é ainda menor. Como reflexo, tem-se o
aumento na rotatividade da mão-de-obra e a falta de comprometimento desta para
com a obra.
Avalizando as constatações feitas referentes à rotatividade, ilustra-se na
tabela 2 dados que ratificam, entre todos os setores que compõem a economia
brasileira, a construção civil como o com maior rotatividade mensal de funcionários.
Tabela 2 – Rotatividade dos empregos por setores.

Fonte: Pastore (2001).

Por meio da leitura dos dados expostos no quadro acima, constata-se que a
rotatividade dos empregos na construção civil é o dobro da média brasileira. Pode-se
dizer que este fato é agravado pela falta de vínculo da mão-de-obra com as
empresas contratantes, conforme constatado no gráfico 3.

Gráfico 3 – Tempo de trabalho na empresa.
Fonte: Ambrozewicz (2003).
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Para muitos destes funcionários, o final de uma obra indica o término do
contrato de trabalho, ou seja, acabou a obra, terminou o emprego. Em alguns casos,
não é necessário nem o término da obra para a mudança.
É impossível não associar a alta rotatividade do setor com a falta de
qualificação. Elas caminham juntas. Por este motivo, deve-se combater esta
rotatividade com incentivos que criem vínculos entre o contratado e o contratante. A
junção da qualificação com planos de carreira claros tendem a cooperar na mudança
do quadro encontrado.
Atualmente, como agravante à falta de qualificação dos mestres e
encarregados e os dados expostos, o engenheiro residente vem assumindo funções
que não condizem com o seu cargo e acabam o afastando do canteiro em si, ficando
recluso no escritório da obra ou da própria empresa.
Esse distanciamento gera uma característica peculiar do setor se comparado
com os demais setores que compõem a economia brasileira. Enquanto os setores
mais desenvolvidos preparam seus profissionais, criam procedimentos e dedicam
tempo ao aprendizado, na construção civil o saber é empírico, passado no próprio
canteiro, sendo a informação transmitida correta ou não.
Ainda sobre essa característica peculiar da construção civil e seu processo
produtivo Farah cita, como exemplo, o caso do trabalho de Costa Lima sobre
inovações nos sistemas de execução de coberturas na construção de edificações:
O trabalho rompe com a tradição anterior de análise do setor com
base em paradigmas transpostos de outros setores industriais,
destacando a especificidade do processo produtivo na construção.
No entanto, o “sentido” fundamental das transformações no processo
de trabalho no capitalismo – de desqualificação progressiva, de
expropriação do saber, de separação crescente entre concepção e
execução – estaria presente também neste setor e é isto e que a
análise procura evidenciar (FARAH, 1996, p. 37).

Motivado pelas suas peculiaridades, este setor deve sim ser tratado com
certa independência perante aos demais. Porém, o ideal de qualificar é o mesmo
para qualquer um. A união dos envolvidos com a construção civil é que fará a
diferença nesta mudança. Dessa forma, justifica-se este trabalho com a intenção de
apresentar uma coleta de dados que ilustre, ao setor, a necessidade da qualificação
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profissional nos canteiros de suas empresas e de propor um método que vise
contribuir no processo de mudança, aliado aos demais projetos.
Para que esta discussão seja válida, é importante que se tenha ciência do
desenvolvimento histórico e da maneira como a qualificação profissional foi tratada
pelo setor ao longo dos anos. Por essa razão, faz-se uma retrospectiva histórica dos
principais fatos que marcaram a qualificação profissional no setor da construção civil.
Além de ter-se conhecimento do processo, são explorados dados atuais para
conhecer qual é o perfil destes profissionais e quais foram os investimentos
realizados na área, bem como as ações efetuadas pela iniciativa privada ou pelo
poder público, seja ele federal, estadual ou municipal, para contribuir com o tema
estudado.
O tema “qualificação profissional” reapareceu, intensivamente, nas pautas
de discussão do setor com o ápice da crise atingido em 2006, quando a construção
civil sofreu com a falta de mão-de-obra qualificada e até mesmo não qualificada (sua
grande maioria). Este foi o maior sinal físico que o setor teve e no qual ele pôde
constatar com mais clareza a necessidade de qualificar seus profissionais. A razão
para este acontecimento é a habitualidade na qual a construção civil costuma
receber profissionais sem qualificação e encarar o fato com naturalidade, não
idealizando a qualificação por receio de perder os profissionais qualificados para os
concorrentes. Por este motivo, entre outros, se faz necessária a união supracitada.
Outra questão que deve ser pauta nas discussões é a busca pela igualdade
ou proximidade dos investimentos feitos em tecnologia com aqueles realizados na
qualificação da mão-de-obra. O objetivo não é conter o avanço tecnológico, mas sim
priorizar também o saber da mão-de-obra com investimentos que a façam, inclusive,
dominar este avanço tecnológico para não ficar a margem dele.
A metodologia desenvolvida neste trabalho para que essa equalização
aconteça baseia-se na qualificação profissional, fundamentada no conhecimento da
trajetória da construção civil e ciente da real situação de seus canteiros de obras, por
meio de uma visão prática dos fatos. Para que isto se concretize, divide-se a
qualificação em duas vertentes, que caminham
sócioeducacional e a profissional.

de maneira conjunta: a

22

Estas vertentes são trabalhadas nos cinco temas do método: fundamentos
técnicos, aspectos administrativos, organização, relacionamento e liderança.
Associados ao implemento de procedimentos executivos, entre outras ferramentas
que vão do auxílio de psicóloga ao fornecimento de computadores, acredita-se que
métodos como o proposto neste trabalho farão com que o setor tenha uma visão
renovada sobre o assunto, esperando encurtar o encerramento do ciclo de
constantes improvisações com a mão-de-obra. Tais improvisações geram a falta de
comprometimento entre o empregador e o empregado, tendo como agravante, neste
caso, a terceirização maciça presente no setor e a alta rotatividade empregatícia
supracitada.
Destaca-se que este método não terá ligação inicial direta com a iniciativa
pública. Esta opção é motivada pela especificidade do público ao qual ele se destina
e suas características, deixando claro que ele não possui restrições aos projetos
ligados às iniciativas realizadas pelo Governo. Pelo contrário, tais iniciativas foram
motivo de inspiração na elaboração do método apresentado.
Para tornar o método acessivo, sabendo-se da carência educacional
encontrada nos canteiros, o requerimento para a inscrição inicial dos trainees,
nomenclatura utilizada para os integrantes deste método, é que estes sejam, no
mínimo, alfabetizados. O encarregado inicia sua trajetória passando por níveis préestabelecidos até formar-se contra mestre. Neste momento, o até então encarregado
está aperfeiçoando sua formação de maneira pré-determinada, com embasamento
teórico e prático, sem o recebimento de títulos por mera formalidade. Formar-se
mestre é uma questão de empenho e dedicação, devendo ser reconhecido pela
empresa.
Uma vez mestre, sua trajetória será igual à percorrida pelo mestre-de-obras
que se tornou gestor, cargo antes não vislumbrado por estes profissionais. Este fato
demonstra que, por meio de uma formação bem estruturada e claramente exposta a
todos integrantes do canteiro de obras, os verdadeiros interessados, e com
potencial, podem alcançar esse objetivo.
Todo o processo de formação e aperfeiçoamento da mão-de-obra é
acompanhado, de maneira aprofundada, pelo corpo avaliativo do método. Por meio
de avaliações realizadas por estes profissionais e inseridas no “Programa de Auxílio
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ao Método” (PAM), será indicado, trimestralmente, o que cada um dos trainees
deverá melhorar.
Estes temas deverão ser incorporados, por meio deste método ou de outros,
pelas empresas que visualizam um setor da construção civil com maior qualidade
em seu conjunto. Neste trabalho, este é o ideal a ser implementado.

1.1 Objetivo
Tem-se como principal objetivo, nesta dissertação, contribuir com o processo
de mudança que se faz necessário na formação da mão-de-obra na construção civil.
Esta mudança refere-se, principalmente, à sua qualificação, buscando diminuir a
diferença existente entre os investimentos realizados em tecnologia com os
efetuados na qualificação dos profissionais.
Adequar-se à realidade do mercado e de sua trajetória é premissa essencial
para a criação de um método, empregando, em sua concepção, ideais que
ultrapassem a questão profissional e abordem, também, aquelas de cunho sócioeducacional.
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2 A QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL CONTEMPORÂNEO: ATUALIZAÇÃO E
NOVAS COMPETÊNCIAS
Com um setor relativamente jovem, se comparado a outros países, a
construção civil brasileira se destaca por seu crescimento arrojado e pelo meio
técnico formado no país. Porém, uma questão importante aflige o setor: a
qualificação profissional de sua mão-de-obra. Além da existência da qualificação
profissional em proporção bem menor do que se espera, quando se discute a
qualidade do conjunto, nos canteiros de obras, até o saber fazer vem se exaurindo,
agravado pelo constante surgimento de novas tecnologias.
Para que se possa iniciar qualquer mudança na situação atual deve-se
dividir a análise feita sobre a qualificação em duas vertentes distintas entre si, mas
complementares: a qualificação profissional e a qualificação sócioeducacional. Isto
porque se tem como convicção, por meio da leitura de publicações na área e a
vivência em obras, que a primeira é consequência da segunda. Para melhor fluidez
do conjunto, a sintonia entre ambas é fundamental e serve como motivação para
qualquer que seja o método proposto.
A atualização deste profissional se faz ao trabalhar os conceitos
mencionados acima, preparando-o para lidar com os novos desafios encontrados
nos canteiros de obras e fundamentando seus aprendizados empíricos obtidos ao
longo da carreira.
São estes os fatos abordados neste capítulo e discorridos nos itens a seguir.

2.1 Conceitos e fundamentos
O profissional contemporâneo é adequado à atualidade, integrando-se ao
mercado com novas competências que correspondam profissionalmente e
pessoalmente às necessidades deste mercado, sendo ciente de sua importância na
obtenção da qualidade da obra. O esquema 1 apresenta a composição do
profissional contemporâneo, o qual conta com a qualidade total do processo (junção
da qualidade sócioeducacional, qualidade profissional e qualidade da obra).
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Esquema 1 – Composição do profissional contemporâneo inserido na qualidade total do processo.
Fonte: Elaborado pelo autor (2009).

Trata-se de um trabalhador qualificado que conta com uma visão ampla a
qual contribui na sua formação sócioeducacional e profissional, tendo suporte para o
aprendizado e sua colocação em prática.
Entende-se por trabalhador qualificado aquele capacitado para exercer
plenamente sua atividade profissional e capaz de resolver, de maneira eficaz e bem,
os problemas concretos, mais ou menos complexos, que surgem no exercício de sua
profissão (SILVA NETO, 2008).
A qualificação sócioeducacional, premissa a ser trabalhada para o sucesso
do conjunto na obtenção da qualificação profissional, faz com que o ser humano se
desenvolva e obtenha resultados em sua qualidade de vida.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), define-se qualidade de
vida como:
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A percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto e na
cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos
seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (THE
WHOQOL GROUP, 1995, p. 1405).

Esta mesma Organização propõe que a qualidade de vida é multifatorial,
referendando-se a partir das seguintes dimensões: saúde física; psicológico; nível de
independência (em aspectos de mobilidade, atividades diárias, dependência de
medicamentos, cuidados médicos e capacidade laboral); relações sociais; meio
ambiente; e aspectos espirituais, religião e crenças pessoais (THE WHOQOL
GROUP, 1995).
A obtenção destes resultados positivos influirá, de forma direta, nas
questões profissionais, fornecendo o suporte necessário para o exercício pleno de
suas atividades.
Para que ocorra a qualificação do profissional contemporâneo abordada no
título deste capítulo, deve-se prover, aos funcionários, constantes atualizações de
competências, já tradicionais a seus cargos, somadas a novas aptidões que
compilem,

dessa

maneira,

de

forma

coerente,

questões

profissionais

e

sócioeducacionais, gerando o conjunto supracitado.
Com o propósito de facilitar a discussão sobre o assunto é de suma
importância que se compreenda, plenamente, a definição da palavra competência.
Segundo Françoise Ropé e Lucie Tanguy (1997), competência é o conjunto de
conhecimentos, qualidades, capacidades e aptidões que habilitam para a discussão,
a consulta, a decisão de tudo o que concerne a um ofício, supondo conhecimentos
teóricos fundamentados, acompanhados das qualidades e da capacidade que
permitem executar as decisões sugeridas.
Estes conhecimentos, com o intuito da obtenção do poder para exercer seu
trabalho, são proporcionados mediante a qualificação. Somente por meio deste
aperfeiçoamento pode-se pensar na diminuição da presença do, comumente
chamado, “peão de obra” no canteiro, vislumbrando a redução desta mão-de-obra
não qualificada no quadro empregatício da construção civil.
Sobre o termo “peão de obra”, vulgarmente empregado, ao buscar seu real
significado tem-se uma relação com os plebeus, que dentre as definições presentes
no dicionário Houaiss da Língua Portuguesa é aquele de qualidade ordinária.
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Correlacionando os fatos, infelizmente, esta é a realidade encontrada para os
operários que realizam trabalhos braçais, especialmente na área da construção civil,
sem nenhuma qualificação e que na maioria dos casos não evoluem em suas
carreiras, por falta de oportunidades.
Portanto, o aprendizado que pode ser obtido mediante a assimilação dos
conceitos e fundamentos relevantes à qualificação, é que a correlação entre as
terminologias é eminente. Ao se pensar na qualidade da obra, consequentemente à
qualificação, deve ser feita a análise a partir de um conjunto de fatores, dentre os
quais se encontram os conceitos abordados neste subitem.

2.2 Histórico1
Métodos ligados à qualificação profissional no setor da construção civil
iniciaram-se, no Brasil, há algumas décadas. Pode-se considerar esta trajetória
como recente, se comparada com outros países e com as datas referentes à
instauração da indústria da construção civil brasileira. Na série de mudanças
sucessivas que passou ao longo de sua breve história, na maioria das vezes
motivadas pela troca de Governo, poucos foram os métodos que resistiram ao tempo
e encontram-se consolidados.
Buscando

relembrar

o

processo,

com

o

objetivo

de

se

adquirir

conhecimentos por meio de experiências vivenciadas no país e obter o aprendizado
necessário a partir destas, o histórico, das ações de qualificação profissional na
construção civil brasileira e dos acontecimentos ligados a ela, apresenta-se de
maneira abreviada abaixo:
 1856 - Criação do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro;
 18??-19?? (início do século XIX ao início do século XX )2 - Presença de
mestres europeus no Brasil;
 1940 - Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
 1942 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) [texto sobre
o SENAI Tatuapé apresentado no item 2.4];
1

Alguns fatos de maior inspiração à criação do método apresentado neste trabalho serão destacados e
aprofundados nos itens seguintes: 2.3 e 2.4, sendo neste item apenas citados.
2
Datas não estipuladas por não ser possível especificar com exatidão o ano em que os mestres europeus
iniciaram seus trabalhos no mercado da construção civil brasileira e o ano em que se ausentaram.
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 1959 – Criação do Curso Intensivo de Preparação de Mão-de-obra
Industrial (CIPMOI) da UFMG [texto detalhado apresentado no item 2.4];
 1964 - Início do Regime Militar e declínio na qualidade da educação
oferecida por instituições públicas;
 1968-1973 - Período denominado “Milagre Econômico”;
 1969 - Fundação do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula
Souza (CEETPS) [texto detalhado apresentado no item 2.4];
 1980-1984 - Crise financeira dos anos 1980;
 1987 - Emissão das normas da Série ISO 9000 [texto detalhado
apresentado no item 2.3];
 1990 - Início dos Planos Collor;
 1990 - Código de Defesa do Consumidor - Lei nº. 8.078;
 1992 – Criação do programa “Educar é Crescer” da Construtora Racional
[texto detalhado apresentado no item 2.4];
 1994 – Início do Plano Real;
 1995 - Criação do Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador
(PLANFOR);
 1996 - Criação do Programa da Qualidade da Construção Habitacional da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo (QUALIHAB - CDHU-SP) [texto detalhado apresentado no
item 2.3];
 1997 - Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat
(PBQP-H) [texto detalhado apresentado no item 2.3];
 1997 - Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP);
 1998 - Bolsa de Qualificação Profissional;
 2003 - Plano Nacional de Qualificação (PNQ) [texto detalhado
apresentado no item 2.3];
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 2004 - Programa de Qualificação Social e Profissional (PQSP) [texto
detalhado apresentado no item 2.3];
 2006 – Ocorrência do “boom imobiliário” e a conseqüente falta de mãode-obra no mercado;
 2006 – Criação do Centro de Desenvolvimento Profissional (CEDEP)
[texto detalhado apresentado no item 2.4];
 2007 – A Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de
Construção (ABRAMAT) foca a qualificação profissional.
Por iniciativa do arquiteto Francisco Joaquim Bethencourt da Silva, o Liceu
de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro3 foi criado, pela Sociedade Propagadora das
Belas Artes, em 1856. Tem como objetivo difundir o ensino das belas-artes aplicadas
aos ofícios e indústrias, garantindo, para os trabalhadores, a educação fundamental
e o ensino profissionalizante. Já o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo data de
1873, tendo ideais semelhantes ao fluminense. Ambos os Liceus continuam na ativa.
Ao se tratar de artes e ofícios, logo remete-se aos mestres europeus
(18??-19??),

provenientes,

principalmente,

da

Espanha,

Itália

e

Portugal,

considerados verdadeiros artistas até hoje, acumulavam funções de engenheiros no
canteiro, sendo responsáveis por inúmeras obras no Brasil. Estes profissionais
trouxeram, para o seu novo país, a ciência da construção civil, passada de geração
para geração de forma empírica. A continuidade do saber se perdeu ao longo das
gerações seguintes, pois as técnicas eram repassadas para profissionais brasileiros,
em geral desprovidos de formação apropriada. Como resultado, as empresas
ficaram carentes destes mestres ao não se atentarem para a necessidade do
preparo de substitutos, estando elas desacostumadas com o despreparo da mão-deobra, pois se habituaram à grande qualidade dos profissionais antigos e o acúmulo
de seus conhecimentos.
Em 1940 é fundada a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas),
uma entidade privada e sem fins lucrativos que tem como responsabilidade a
normatização

técnica

no

país,

provendo

as

diretrizes

necessárias

ao

desenvolvimento tecnológico brasileiro. A Resolução nº. 07 do CONMETRO, de 24
3

Histórico pesquisado no site:
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=instituicoes_texto&cd_verbete
=5368
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de agosto de 1992, reconhece a ABNT como único Foro Nacional de Normalização.
É membro fundador e representante exclusiva da International Organization for
Standardization (ISO), entre outros projetos aos quais é membro fundador e/ou
representante exclusiva (ABNT, 2008). Porém, até a presente data, não se tem uma
norma específica para a qualificação profissional na construção civil. O setor pode se
unir à ABNT para desenvolver uma norma nesta área e, mesmo que não seja uma
publicação da alçada dela, contar com o seu know how para este desenvolvimento.
Criado em 1942, por intermédio do decreto de Lei nº. 4.048, assinado pelo
presidente Getúlio Vargas, o SENAI teve como diretor, no início, o Engenheiro
Roberto Mange. Professor da Escola Politécnica da USP, Mange buscou o
aperfeiçoamento dos métodos de formação racional de trabalhadores desde a
década de 1920. Com o saber prático adquirido, Mange cooperou na estruturação
dos cursos, com ênfase no preparo técnico, mas sem negligenciar a formação inicial
dos funcionários. Definiu-se, desta maneira, três tarefas primordiais para a
instituição, sendo elas: organizar as formações sistêmicas dos aprendizes de ofício;
elevar o nível de cultura geral; e, cuidar do aperfeiçoamento dos trabalhadores
existentes.
Iniciado em 1957, o Curso Intensivo de Preparação de Mão-de-Obra
Industrial (CIPMOI) foi uma iniciativa do Diretório Acadêmico da Escola de
Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, com a finalidade de capacitar
a mão-de-obra industrial em áreas como a construção civil e beneficiando,
principalmente, a sociedade não universitária da região metropolitana de Belo
Horizonte.
Já o Regime Militar, instaurado em 1964 no país, nunca considerou
devidamente o ensino básico como direito de cidadania, mesmo após a criação da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Esta lei garantia
escolaridade obrigatória de quatro anos para todos os cidadãos e abria caminho à
extensão da obrigatoriedade para até oito anos, ou seja, todo o ensino de primeiro
grau da época. Avançaram, assim, em decorrência das medidas do Governo militar,
as escolas privadas, as quais iniciaram a elitização do ensino brasileiro (ALDÉ,
2004).
Dessa forma, o ensino público teve seu processo de degradação,
praticamente, decretado. Os proprietários das escolas privadas assumiram papéis
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importantes durante o regime militar e foram responsáveis por decisões influentes,
favorecendo aos seus interesses próprios, das quais o Governo militar era cúmplice.
Com as classes mais abastadas deixando de freqüentar as escolas públicas, sua
estrutura e qualidade de ensino diminuíram drasticamente. Portanto, vem deste
período o desmantelamento do ensino público brasileiro.
O ensino superior talvez tenha sofrido um pouco menos que os outros níveis
de ensino neste Regime, pois era visto como estratégico pelos militares. Ele fazia
parte de seu plano de governo, ocorrendo reformas e investimentos constantes para
que assumisse papel de destaque na rede de ensino público e formassem
profissionais aptos a atuarem em prol do regime. Com as verbas e incentivos do
Governo, os intelectuais conseguiram ampliar e melhorar a qualidade deste ensino.
Mas, para chegar a este nível de graduação, o aluno dependia do ensino de primeiro
e segundo grau. Por este motivo, as universidades públicas naturalmente se
elitizaram, uma vez que os jovens das classes mais abastadas estudavam em
colégios particulares e tinham mais condições, perante aos menos favorecidos
economicamente, de ingressarem nestas universidades.
Durante o Regime Militar, o ano de 1968 foi marcado pelo “Milagre
Econômico” ocorrido no Governo Médici, por meio da intervenção do Ministro da
Fazenda, Antonio Delfim Neto, responsável pela implantação de um projeto para
acelerar o crescimento do PIB do país e controlar sua inflação, em um processo de
retomada econômica. O motivo para este projeto ser nomeado “milagre” foi o imenso
capital estrangeiro aplicado no Brasil. Na construção civil, por exemplo, as empresas
em constante crescimento lançavam obras seqüenciais e aumentavam sua estrutura
física, com a contratação constante de mão-de-obra, qualificada ou não, e aquisição
de equipamentos.
Esse período foi marcado, ainda, por fatos contraditórios para o setor da
construção civil. De um lado, a consolidação de conceitos ligados à industrialização
no Brasil; do outro, um processo sem planejamento social e que agravou ainda mais
as desigualdades.
Com o fim do “Milagre Econômico”, em 1973, buscou-se, no país, manter de
forma forçada este aumento no crescimento, o que acabou gerando frutos negativos
na década seguinte.
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No ano de 1969, o Centro Estadual de Educação Paula Souza iniciou
suas atividades com foco na educação profissional. Porém, reuniões foram feitas
desde 1963 para discutir a criação do Centro, tendo o intuito de acompanhar a
expansão industrial paulista. O movimento para a sua criação ganhou força em
1967, com a eleição do governador Roberto de Abreu Sodré. Em 1969, o
governador assinou o Decreto-Lei que criou a entidade autárquica destinada à
educação tecnológica nos graus de ensino Médio e Superior.
Como resultado da tentativa forçada do aumento do crescimento ocorrida no
fim do “Milagre Econômico”, o Brasil foi absorvido pela Crise financeira dos anos
1980. No ano de 1980 a inflação chegou a 110% e a incerteza instaurou-se na
economia brasileira e mundial. Foi neste período, mais especificamente em 1982,
que ocorreu o Setembro Negro, quando Polônia e Argentina entraram em
insolvência e o México declarou moratória. Estes fatos foram marcantes para os
países pobres, pois deixaram de receber recursos externos.
Neste período de grande recessão, o Brasil, recorreu a um empréstimo do
Fundo Monetário Internacional (FMI). Com os juros internacionais altos, o país
estava ciente de que deveria saldar a dívida externa. O pagamento não deveria ser
feito com novos empréstimos, mas sim com o controle na balança ao exportar mais
e importar menos, o que geraria saldo, em dólares, para ser remetido aos credores.
A instabilidade do país definitivamente refletiu no setor da construção civil e
resultou em altos índices de desemprego. Entre 1980 e 1985, o subsetor de
edificações registrou uma redução de aproximadamente 40% dos profissionais
empregados (BELLINGIERI, 200?). O tema qualificação profissional estava,
definitivamente, deixado de lado.
Exércitos e empresas, posteriormente à Segunda Guerra Mundial, tinham as
suas normas específicas, individualizadas. A mudança iniciou-se em 1979, quando
elas passam a ser nacionalizadas. Porém, esbarrou-se na dificuldade existente por
parte das empresas que exportavam para vários países, dificuldade esta que
consistia em adequarem-se a tantas normas diferentes. Para resolver isto, criou-se
em 1987, a Série ISO 9000 a fim de resolver as questões ligadas à garantia da
qualidade.
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Esta série surgiu com os seguintes objetivos: servir de referência mundial
para as empresas que querem ter um sistema de qualidade e da garantia da
qualidade; servir de referência na execução de contratos; prestar-se para a
certificação por auditoria (FREIRE, 200?).
Sendo o primeiro presidente eleito pós-ditadura militar, em 1988, Fernando
Collor de Melo cria em 1990 o Plano Brasil Novo, mais conhecido como Plano
Collor. Com o surgimento motivado pela alta inflação de quase 5.000% entre 1989 e
1990, este Plano leva o país à recessão e muitos empresários são levados à
falência. Pode-se citar como exemplo de empresa que sofreu o impacto dessa crise
a Construtora Encol, que era considerada bastante audaciosa, porém não resistiu ao
momento econômico do país.
Com a inflação encerrando o ano de 1990 com quatro dígitos, atingindo
quase 1200%, o Governo cria o Plano Collor II. Por meio dele, tomou várias
medidas para controlar a inflação, como, por exemplo, tentar novamente congelar
preços e salários. Acabou reduzindo a inflação de 1991 para 481% e com uma
grande reestruturação interna das indústrias, a recuperação da economia iniciou-se
em 1992 (RUIZ, 2003).
A Série ISO 9000 tem uma ligação direta com o Código de Defesa do
Consumidor, pois a qualidade do produto está ligada de forma direta com o
consumidor e seus direitos. O Código teve um primeiro projeto de Lei (nº. 70)
relacionado ao tema em 1971, criado pelo Deputado Nina Ribeiro, do partido
governista Arena - Aliança Renovadora Nacional. Posteriormente, o tema esteve em
pauta na Lei nº. 7.347 de 1985, por meio de uma Ação Civil Pública. Na Assembleia
Constituinte de 1988, o tema novamente é discutido. Porém, somente em 1990, é
criada e sancionada a Lei nº. 8.078. Nela, o consumidor brasileiro finalmente tem o
seu direito explicitado, tornando-se um marco nas tratativas entre a empresa e o
cliente.
A qualidade do produto está ligada, também, de forma direta à qualidade do
processo e de quem o produz. Dessa forma, buscando cooperar com a redução da
carência educacional, em 1987, a Construtora Racional iniciou, de forma pioneira,
cursos de alfabetização para seus funcionários nos próprios canteiros de obras. Em
1992, foi criado o programa “Educar é Crescer”, responsável pela ampliação da
proposta inicial da empresa (CONSTRUTORA RACIONAL, 2009).
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Considerado o mais bem sucedido de todos os planos, o Plano Real iniciouse em 1994, proveniente de um programa de longo prazo que tinha como objetivo
combater as inflações crônicas, registradas em quase três décadas, e estabilizar a
economia do Brasil. Tais objetivos, sem tomar medidas drásticas como as
empregadas no Plano Collor I e II. Tornou-se um divisor de águas ao implementar
uma moeda forte e uma nova filosofia econômica no país, não repetindo os erros do
passado recente. Dessa forma, a economia volta a se restabelecer e o país ganha
novos ares em todos os setores.
Criado em 1995 e colocado em execução no ano de 1996, o Plano Nacional
de Qualificação do Trabalhador (PLANFOR), projeto do Ministério do Trabalho,
teve como objetivo geral fornecer estrutura para qualificar a cada ano, pelo menos,
20% da População Economicamente Ativa (PEA). Foi estruturado através de dois
mecanismos principais: os Planos Estaduais de Qualificação (PEQs) e as Parceriais
Nacionais e Regionais (PARCs).
O PLANFOR contava com o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) como
principal fonte de financiamento. Com o passar dos anos, houve um intenso
desgaste institucional, o qual tornou evidente a necessidade de mudanças
profundas. Através desta justificativa encerrou-se o projeto, que perdurou por dois
quadriênios: 1995-1998 e 1999-2002.
Seguindo o caminho da série ISO 9000 e a fim de propiciar qualidade na
moradia de baixa renda, o Governo do Estado de São Paulo instituiu em 1996 o
Programa da Qualidade da Construção Habitacional do Estado de São Paulo
(QUALIHAB). Ele foi instituído pelo Decreto nº. 41.337, de 25 de novembro de 1996,
como forma de garantir um trabalho de melhoria contínua ao atendimento desse
público específico. Tem como base, entre outras premissas, que a moradia deve ter
boa qualidade e sua durabilidade deve ser compatível com seu financiamento
(SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2009).
Com clara inspiração na Série ISO 9000 e no QUALIHAB, em 1997 o
Governo Federal institui o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do
Habitat (PBQP-H). Por meio da junção entre poder público e a iniciativa privada,
trata do tema qualidade de uma forma abrangente, preocupado inclusive com a
modernização e a gestão do setor. Tem um foco mais amplo, apesar do
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direcionamento para a habitação de interesse social e insere-se como um dos
programas do Plano Plurianual - PPA 2004-2007.
O Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP) é um
programa do Ministério da Educação (MEC), criado em 1997, que tem por objetivo
ampliar o número de vagas no ensino profissionalizante. Visa, também, diversificar a
oferta de cursos nesse nível de ensino, ao definir os cursos que atendam à demanda
da sociedade e às exigências das novas tecnologias empregadas. Alguns anos
posteriores à sua criação ele foi encaminhado pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE/ MEC) um ofício-circular a todos os
conveniados do PROEP, Portaria nº. 376 do MEC, informando que a gestão
operacional do programa estaria a cargo da autarquia.
Já a medida provisória nº. 1726, de 3 de novembro de 1998, instituiu a
Bolsa de Qualificação Profissional. Trata-se de um benefício a ser pago ao
trabalhador que estiver com o contrato suspenso, devido à participação em curso ou
programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador. Para que seja
pleiteado, deve estar em conformidade com o disposto em convenção ou no acordo
coletivo celebrado para este fim. Seu custeio é amparado pelo FAT.
A baixa produtividade e as polêmicas em torno do PLANFOR o levaram à
extinção. Surgiu em seu lugar, no ano de 2003, o Plano Nacional de Qualificação
(PNQ). Este novo plano tem como objetivo reorientar as diretrizes da Política Pública
de Qualificação. Baseou-se em aprendizados anteriores, sendo fundamentado em
seis dimensões principais para seu surgimento: política, ética, conceitual,
institucional, pedagógica e operacional. Todo este processo, para os ajustes
necessários durante a mudança dos planos, exigiu tempo. Somado a ele, existiu a
limitação financeira. Como resultado, o plano foi totalmente implementado somente
no ano de 2004, sendo o ano anterior considerado como um momento de transição.
Dando continuidade aos ideais do PNQ, foi criado em 2004 o Programa de
Qualificação Social e Profissional (PQSP). Ele surgiu com o objetivo geral de
planejar, articular e financiar a execução de ações de qualificação, certificação e
orientação profissionais, articuladas com as políticas de emprego, educação e
desenvolvimento. Entre seus objetivos específicos, destacam-se: formação integral
dos trabalhadores, elevação de sua escolaridade, aumento da probabilidade de
permanência no mercado de trabalho, elevação da produtividade, entre outros. O
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PSQP propõe-se, assim, a coordenar as ações ligadas à qualificação social e
profissional, com ênfase na efetividade social e outros temas ligados a esta área.
Valoriza, portanto, o social para a concretização do profissional (LIMA; LOPES,
2005).
O “Boom Imobiliário” tratou-se de um déjà vu pelo qual passou a
construção civil brasileira, especialmente em 2006, e que se remete, guardada as
devidas proporções, à época do “Milagre Econômico” e o super aquecimento de seu
mercado. Nele, a demanda de execução de produtos imobiliários não conseguiu ser
saciada pela oferta de insumos e, principalmente, de mão-de-obra, desprezando-se
o fato desta ser qualificada ou não.
Apesar de ter passado o auge da euforia causada por este momento, no fim
da década de 2010 o mercado ainda sofre seus reflexos, principalmente na questão
da falta de mão-de-obra. Esta falta é tanto física quanto, principalmente, na
qualificação adequada da força de trabalho existente. Isto é resultado da falta de
participação mais intensa do setor no que se trata da mudança deste perfil.
Desde 2006, o Centro de Desenvolvimento Profissional (CEDEP) contribui
para a inserção e permanência do jovem brasileiro no mercado de trabalho. Os
cursos de capacitação são de excelente qualidade e a custo zero para o
participante. No ano de 2008, por exemplo, o CEDEP colaborou com o
desenvolvimento profissional de mais de três mil jovens, visando o sucesso de suas
carreiras.
A fundação da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de
Construção (ABRAMAT) ocorreu em 2004 com o objetivo de dirigir projetos que
busquem desenvolver soluções para estimular o mercado da construção civil. Em
sua curta trajetória, obteve grandes conquistas e notoriedade, por meio da grande
interação com entidades governamentais e não-governamentais, referente aos
assuntos de interesse do setor da construção civil. Em 2007, deu o primeiro e
fundamental passo no tema da capacitação e certificação profissional. Desde então,
vem desenvolvendo estudos e projetos na área, como, por exemplo, o de
normatização da qualificação, em conjunto com a Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo. Esta associação está ciente de que ao contribuir para o
aumento da produtividade e a melhoria da qualidade do produto final, naturalmente
obterá o desenvolvimento tecnológico do setor.
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As lacunas entre a criação dos projetos ligados à qualificação, ao longo das
décadas, e a descontinuidade de alguns destes projetos fizeram com que a mão-deobra ficasse órfã de métodos efetivos. Qualquer mudança no quadro atual só poderá
ser obtida mediante investimentos focados e pontuais na área, envolvendo questões
além das profissionais. Os resultados poderão ser constatados a curto e médio
prazo. Porém, deverão ser realmente concretizados, no setor, a médio e longo
prazo, não se devendo esperar resultados imediatos de um processo que por
décadas não se estabilizou da forma esperada, passando por diversas dificuldades
econômicas e políticas expostas neste histórico.

2.3 Normas e Planos - detalhados do histórico
Com a implementação das normas da série ISO 9000 no final da década de
1980, conforme descrito no item 2.2, as empresas passaram a contar com um aliado
no processo de mudança que envolvia a verificação da qualidade em seu
desenvolvimento. Por meio desta proposta, padronizou-se o direcionamento a ser
seguido de tal forma que se possa assegurar a qualidade dos seus produtos e/ou
serviços. Fator importante para estimular o uso dessas normas por diversas
empresas foi a liberdade oferecida por elas. Com diretrizes que buscam direcionar
sobre o que deve ser feito, propiciam às empresas a oportunidade de avaliar e
decidir a melhor forma de se adequarem aos requisitos pré-estipulados (CHAGAS,
1998).
Para exemplificar o direcionamento empregado na série ISO 9001
(atualização da ISO 9000) ilustra-se, no esquema 2, um modelo para a obtenção da
qualidade.
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Esquema 2 – Modelo de um sistema de gestão da qualidade baseado em processo.
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ISO 9001 (2008).

Reforça-se por meio do esquema acima a idéia da liberdade supracitada,
com a não imposição de métodos ou fórmulas a serem seguidas. A empresa tem,
nas normas da série, os direcionamentos necessários para a escolha de seu
processo, possuindo como objetivo final a qualidade do conjunto. A Norma Brasileira
(NBR) International Organization for Standardization (ISO) 9000, em seu item 2.5,
expõe os resultados que podem ser obtidos com a implementação desta proposta:
[...] O cumprimento dos objetivos da qualidade pode ter um impacto
positivo na qualidade do produto, na eficácia operacional e no
desempenho financeiro, conduzindo assim à satisfação e confiança
das partes interessadas (NBR ISO 9000, 2005, p. 3)4.

Com a aceitação mundial destas normas e seus ideais no início da década
de 1990, países ao redor do mundo se motivaram para o desenvolvimento de
programas específicos na área da qualidade, inspirados pela série ISO 9000. Com o
Brasil não foi diferente. Após passar por uma fase conturbada em sua economia e
ver sua estabilização por meio do Plano Real, foram criados programas específicos
sobre o tema qualidade de obras para a construção civil brasileira.

4

Na norma NBR ISO 9001, substituta da NBR ISO 9000, foi alterado seu conteúdo. Por este motivo manteve-se
a citação da norma ISO 9000, importante para a composição do texto, escrito antes do lançamento da ISO 9001.
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O precursor, nesta retomada econômica, foi o QUALIHAB (1996), da CDHU,
ao disseminar a qualidade e seu controle para atender a população de baixa renda,
por meio de um sistema de gestão da qualidade. O Programa estrutura-se por meio
de uma Coordenação Geral e uma Secretaria Executiva. Ambas coordenam três
comitês: o Comitê de Projetos e Obras que congrega as entidades representativas
das empresas de construção e projetos; o Comitê de Materiais, Componentes e
Sistemas Construtivos que congrega as entidades dos produtores de insumos para
as obras e, de sistemas construtivos; e o Comitê Interno, encarregado de implantar
um sistema de Gestão da Qualidade na CDHU.
Utilizando-se do seu poder de compra junto ao mercado da Construção Civil,
a CDHU, por meio do Programa QUALIHAB, vem induzindo os segmentos do meio
produtivo a estabelecerem, com a empresa, acordos setoriais que visam o
desenvolvimento de programa

da

qualidade

para

cada

um

dos

setores

representados. Dessa forma, propicia à população de baixa renda o direito à
moradia de boa qualidade e durabilidade compatível com os longos financiamentos
(SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2009).
Com maior abrangência e pretensões mais amplas, surge o PBQP-H. A
iniciativa deste, elaborado pelo poder público federal, tem como base inclusive os
compromissos firmados pelo Brasil ao assinar a Carta de Istambul na conferência do
Habitat II, em 1996, considerando os aprendizados adquiridos por meio da
implantação do QUALIHAB. Tem como objetivo organizar o setor da construção civil
em torno de duas questões principais: a melhoria da qualidade do habitat e a
modernização produtiva (PBQP-H, 2009).
Segundo o texto disponível no site do PBQP-H, espera-se com estes
objetivos:
A busca por esses objetivos envolve um conjunto de ações, entre as
quais se destacam: avaliação da conformidade de empresas de
serviços e obras, melhoria da qualidade de materiais, formação e
requalificação de mão-de-obra, normalização técnica, capacitação
de laboratórios, avaliação de tecnologias inovadoras, informação ao
consumidor e promoção da comunicação entre os setores
envolvidos. Dessa forma, espera-se o aumento da competitividade
no setor, a melhoria da qualidade de produtos e serviços, a redução
de custos e a otimização do uso dos recursos públicos. O objetivo, a
longo prazo, é criar um ambiente de isonomia competitiva, que
propicie soluções mais baratas e de melhor qualidade para a redução
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do déficit habitacional no país, atendendo, em especial, a produção
habitacional de interesse social (PBQP-H, 2009, grifo nosso).

Destaca-se, no desenvolvimento do programa, a participação de diversos
segmentos da cadeia produtiva que colaboram por intermédio de uma gestão
compartilhada, baseada em discussões técnicas que não fogem da realidade do
setor e constroem-se sobre consensos. Com esta participação e a estruturação de
um novo ambiente tecnológico e de gestão, pode-se evoluir em questões ligadas à
qualidade que se apresentam em todo o processo produtivo. A parceria da iniciativa
pública com a privada é outro fator essencial que faz com que o programa possa, de
fato, progredir.
O Plano Nacional de Qualificação (PNQ) ganha, na sua versão 2003,
caráter transitório. Destina-se a dar sequência à construção da Política Pública de
Qualificação e, de maneira mais particular, objetiva preparar as bases de
implantação plena a partir do início de 2004, quando começará o novo Plano
Plurianual (PPA). Conta em sua estrutura, para que isto se concretize, com os
Planos

Setoriais

de

Qualificação

(PlanSeQs).

Eles

são

instrumentos

complementares aos Planos Territoriais de Qualificação (PlanTeQs), sendo
orientados ao atendimento de demandas emergenciais de qualificação identificadas
por meio de iniciativas governamentais e/ ou sociais, cujo atendimento não tenha
sido planejado a tempo por entidades federativas ou municipalizadas.
O Ministério do Trabalho e Emprego (2009) destaca em matéria publicada
no seu site sobre o PNQ:
Ressalte-se que, em 2008, as ações de qualificação social e
profissional de trabalhadores alcançaram maior efetividade com
a Resolução Nº. 575, de 28 de abril de 2008, do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, que
estabeleceu diretrizes e critérios para transferências de recursos do
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT (que financia as ações do
PNQ) aos estados, municípios e entidades sem fins lucrativos, para a
execução do Plano Nacional de Qualificação – PNQ (MTE, 2009,
grifo nosso).

Esta atitude das ações de qualificação social e profissional a serem
implementadas de forma descentralizada, por meio de Planos Territoriais de
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Qualificação (em parceria com Estados, Municípios e Entidades sem fins lucrativos),
acaba valorizando o programa e aumentando sua eficiência.
Já em 2004, foi criado o Programa de Qualificação Social e Profissional
(PQSP), dando continuidade aos ideais do Plano Nacional de Qualificação. A
execução de suas ações, assim como no PNQ, ocorre de forma descentralizada. Isto
por meio de Planos Territoriais de Qualificação (PlanTeQs), convênios com Estados,
Municípios e Consórcios Municipais – que se responsabilizam pela articulação das
demandas de qualificação e pela contratação de entidades executoras – e mediante
Planos Setoriais de Qualificação (PlanSeQs) – convênios com entidades de
educação e qualificação profissional, com reconhecida competência e experiência, e
com articulação prévia entre Estados, Municípios, empresas e sindicatos.
Segundo

dados

retirados

do

Relatório

Plurianual

indicadores do Programa são os expostos (no quadro 1) a seguir.

Quadro 1 – Dados do Relatório Plurianual (2008-2011).
Fonte: Elaborado pelo autor (2009) com base no PPA (2008-2011).

(2008-2011),

os
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Destaca-se que as previsões para 2011 receberam um nível de possibilidade
de concretização pelo relatório, o que serve de base para o leitor. Além disso, alguns
dados receberam orientações para as medidas corretivas necessárias que devem
efetuar, sendo expostas abaixo:
a) carga horária média por pessoa qualificada – seguindo Resolução do
CODEFAT (nº. 575/08), o índice de carga horária média será alterado
para 200 horas em 2011. Duzentas horas aula é considerado o suficiente,
pelo relatório, para o provimento de cursos de qualificação - incluindo
conteúdos básicos, específicos e ainda atividades práticas;
b) taxa de encaminhamento pós-qualificação ao mundo do trabalho - a
obrigatoriedade de inscrição para qualificação e, posterior retorno dos
trabalhadores qualificados para encaminhamento a postos de trabalho,
via SIGAE (Sistema de Gestão de Ações de Emprego) e Agências de IMO
(Intermediação de Mão-de-Obra) do Sistema Público de Emprego; a
pactuação de índice mínimo de 30% de inserção formal, com a Comissão
de Concertação tripartite para os PlanSeQs;
c) taxa das pessoas qualificadas atendidas pelo spetr (sistema público de
emprego, trabalho e renda) - este indicador apresenta a relação entre o
número de pessoas qualificadas (concluintes dos cursos de qualificação)
e o número de pessoas inscritas nos postos dos SINEs (Site Nacional de
Empregos). Assim, o sucesso deste indicador tem relação direta com o
orçamento que é destinado à qualificação, tendo em vista que não está
previsto um aumento no orçamento para 2011 que seja possível absorver
esta demanda. São cerca de 5,7 milhões de pessoas atendidas pelos
SINEs em todo o Brasil;
d) taxa de eficácia das qualificações - este indicador tem relação direta com
o índice de conclusão nos cursos. Como o máximo permitido para evasão
é de 10%, pois acima deste os valores correspondentes são devolvidos,
5% de evasão é possível, mas não tem uma garantia de que ocorra
(RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011).
Em 2008, foram firmados 165 convênios/ termos aditivos para execução de
Planos Territoriais de Qualificação - PlanTeQs, Planos Setoriais de Qualificação -
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PlanSeQs - e Emendas Parlamentares. Este número representa mais do que o
dobro dos convênios/ termos aditivos firmados em 2007 (totalizaram 73 convênios/
termos). O PQSP acabou, neste ano de 2008, agindo também como um novo viés
para a ação de certificação. Além disso, por meio da reformulação da Resolução que
baliza o programa, as ações de qualificação social e profissional de trabalhadores
alcançaram maior efetividade.

2.4 Ações existentes - detalhadas do histórico
Neste item são destacadas algumas ações existentes no Brasil referentes a
programas que, colocados em prática, estão obtendo resultados satisfatórios e se
destacando no meio da qualificação profissional. Tais ações forneceram bases para
a sustentação do método proposto no capítulo seguinte.
É importante salientar que existem outras tantas ações, umas com maior e
outras com menor destaque, que almejam o mesmo ideal: a qualificação profissional.
Todas devem ser valorizadas.
◦ SENAI
Encontrar algum projeto que se aproxime das conquistas e dimensões do
SENAI não é fácil. Estabelecido em todo o Brasil, seus projetos são inovadores e
difundem-se com certa frequência. Este subitem visa expor, de maneira resumida,
algumas das principais ações existentes no país, além do SENAI, expondo-as no
quadro 2.

Quadro 2 – Ações identificadas em pesquisa da ABRAMAT com a POLI.
Fonte: Cardoso et al. (2007).
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Ressalta-se a importância de cada programa participante no processo de
qualificação profissional, destacando-se o impacto do SENAI nestas ações e sua
constante presença em diferentes áreas. Pode-se questionar a quantidade de
programas, a sua distribuição pelo país, entre outros fatores já discutidos no
trabalho, porém, não se deve subestimá-las.
Tem-se como ação hors concours, pelo seu conjunto ao longo dos anos, a
unidade SENAI “Orlando Laviero Ferraiuolo”, no bairro do Tatuapé, em São Paulo.
Trata-se da escola destinada à construção civil e que atende vários segmentos
relacionados à sua cadeia produtiva. Oferece os seguintes cursos: técnico de
construção civil, aprendizagem industrial (eletricista instalador, instalador hidráulico e
construtor

residencial),

mestre-de-obras,

de

qualificação

ou

requalificação

profissional em várias áreas, e ainda, curso a distância de impermeabilização,
credenciamento profissional, cursos desenvolvidos sob medida para a empresa,
entre outros.
O SENAI, maior complexo de educação profissional da América Latina, é
motivo de orgulho para o setor. Esta unidade da construção civil completa cinquenta
anos em 2009 e serve de modelo para a criação de qualquer método ligado à
qualificação profissional.
◦ CIPMOI
Atuando na capacitação de profissionais das áreas de construção civil,
elétrica e mecânica, o Programa CIPMOI (Curso Intensivo de Preparação de Mãode-obra

Industrial)

se

posiciona

como

importante

mediador

entre

os

desenvolvedores de novas tecnologias, ao produzir novos conhecimentos, e aqueles
que lidam diretamente com a execução destes, na prática, no cotidiano de trabalho.
Ao oferecer 200 vagas para serem preenchidas pelos profissionais das
áreas referidas acima, o CIPMOI deixa claro que não se trata de um curso
profissionalizante, mas sim de um curso de aperfeiçoamento. Seus cursos têm início
em março e terminam em novembro, sendo as aulas ministradas de 2ª a 6ª feira,
entre 19:00 e 22:00 horas, no 4º. andar da Escola de Engenharia da UFMG (Centro).
Ele tem como principal objetivo oferecer uma oportunidade a estes
profissionais de adquirirem noções teóricas dos serviços que realizam, criando uma
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oportunidade de se sobressaírem no mercado de trabalho e desenvolver as suas
atividades com mais entusiasmo e perfeição. Além disso, propõe-se a discutir a
realidade sócio-política e os reflexos desta no dia-a-dia destes trabalhadores.
Fica registrado neste trabalho que o CIPMOI, assim como o SENAI Tatuapé,
também completa 50 anos agora em 2009. Mais um exemplo a ser admirado e
seguido por qualquer método ligado à qualificação profissional.
◦ CEDEP
O Centro de Desenvolvimento Profissional (CEDEP) já tem um público alvo
diferente das outras ações expostas, assim como os tópicos abordados. Ele qualifica
jovens do ensino médio, técnico e superior, preparando-os para um futuro
profissional de sucesso. Procuram agregar conhecimento para a vida desses
estudantes, auxiliando-os no primeiro passo para o mercado de trabalho. Para os
estagiários, o foco é promover capacitação profissional qualificada para as funções
que esse público exerce.
Os cursos oferecidos pelo CEDEP são: qualidade no atendimento ao
cliente, inteligência emocional, a importância da comunicação, administração do
tempo, "team building" - trabalho em equipe, 5S - a organização com qualidade,
negociação e e-mail.com - conectado de forma eficaz.
Destaca-se

que

o

CEDEP

é

uma

ONG

(Organização

Não

Governamental) e sua equipe é formada por profissionais com larga experiência na
capacitação de jovens a serem absorvidos no mercado de trabalho.
◦ Educar é crescer – Construtora Racional
Para exemplificar um caso real, entre outros existentes, de empresa
preocupada com o lado sócioeducacional dos funcionários, tem-se como exemplo a
Construtora Racional5. Ela oferece aos funcionários e prestadores de serviços, além
de aprenderem a ler e escrever, cursos de matemática básica, gramática e
educação artística. As aulas, fotografia 1, são ministradas por professores do ensino
fundamental contratados pela construtora (CONSTRUTORA RACIONAL, 2009).

5

Fundada em 1971, na cidade de São Paulo, trata-se de uma das mais importantes e atuantes construtoras do
Brasil. Imagens retiradas de seu site: www.racional.com.
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Fotografia 1 – Programa “Educar é Crescer”.
Fonte: Construtora Racional (2009).

Quando o profissional finaliza o programa, a festa e a formatura também
ficam por conta da construtora, conforme ilustra a fotografia 2. Demonstração de
respeito e apreço pelo ser humano.

Fotografia 2 – Formação dos alunos e festa organizada pela própria construtora.
Fonte: Construtora Racional (2009).

É fundamental que o meio empresarial tenha ciência do quão ele é
importante

para

a

sociedade.

Contribuir

para

a

solução

de

questões

sócioeducacionais acaba se tornando uma ação que vai além do cumprimento do
seu papel social. Isto porque, ao elevar o padrão de seus trabalhadores, a empresa
fortifica sua marca e acaba fazendo um marketing institucional, o que é muito
valorizado pelos seus clientes.
◦ Centro Estadual de Educação Paula Souza
Paula Souza foi um engenheiro, formado na Europa, de características
empreendedoras, sendo um forte oposicionista da centralização do poder políticoadministrativo da Monarquia. Educador, ligado à Poli por 25 anos, tinha como desejo
introduzir no Brasil um ensino técnico voltado para a formação de profissionais
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preocupados com o trabalho e não apenas com discussões acadêmicas. Por ter
cooperado de maneira incisiva na inserção de novos ideais educacionais no Brasil,
foi estampado, no dia 10 de abril de 1971, o nome de Paula Souza no Centro
Estadual de Educação.
Atualmente o Centro administra 167 Escolas Técnicas (Etecs) e 49
Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais em 139 cidades do Estado de São
Paulo. No segundo semestre de 2009 são mais de 180 mil alunos matriculados nas
suas unidades, sendo 153 mil nas Etecs e 35 mil nas Fatecs. Entre os diversos
cursos existentes, a construção civil não ficou de lado. Além de abordar o tema
edificações em seu curso, alguns outros temas são relacionados à área e
contribuem na formação do profissional.

2.5 Dados do setor
O levantamento de dados sobre o setor da construção civil, especialmente
aqueles referentes à qualificação profissional, tem como principal objetivo o
conhecimento da realidade em que se encontra esse setor.
Por meio de números e das regiões onde, atualmente, são ministrados os
métodos para a qualificação profissional, o DIEESE elucida na tabela 3 a situação
atual do país.
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Tabela 3 – Número de cursos de educação profissional por área em 1999.

Fonte: DIEESE (2001).

Os resultados demonstrados nesta pesquisa abrem margem para a
discussão relacionada à distribuição destes cursos no país e a eficiência de seus
resultados.
Esta discussão baseia-se em dados da pesquisa feita por Márcio Pochmann,
professor da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e especialista em
mercado de trabalho, apresentada em Cardoso et al. (2007). Nesta pesquisa,
Pochmann destaca que entre 1995 e 2005 houve a redução dos investimentos em
capacitação de mão-de-obra. De 6,1% da população economicamente ativa, o índice
caiu para 5,2%. A pesquisa salienta que os valores não têm representatividade
baixa. Pelo contrário, são números comparáveis com investimentos feitos em países
desenvolvidos como a Bélgica e a França.
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Apesar disso, o sistema brasileiro ainda não é eficiente, e a capacitação da
mão-de-obra no país necessita de uma política pública adequada, a qual envolve
questões que partem da educação básica e vão até os impostos praticados no país.
É esta política pública adequada que está sendo discutida em diversas
publicações na área, uma vez que a situação tornou-se caótica para o setor e, caso
não sofra intervenções, as conseqüências podem ser graves tanto econômica
quanto socialmente.
O jornal Folha de São Paulo (2008) publicou uma matéria que aborda
justamente esta falta de foco na qualificação profissional, conforme ilustra a figura 1.

Figura 1 – Falta foco na qualificação profissional.
Fonte: Roli (2008).

O destaque recebido por este tema nos mais diversos meios de
comunicação tem como principal causa o fato de ser um assunto emergencial, o qual
não será resolvido a curto-prazo e sem contar com uma ação conjunta das iniciativas
pública e privada.
Em outro artigo, na mesma página da matéria exposta na figura 1,
demonstrou-se uma maneira, entre tantas outras possíveis, para a concretização da
ação conjunta supracitada (figura 2).
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Figura 2 – Ação conjunta do Governo com a iniciativa privada.
Fonte: Rioli (2008).

Neste momento, em que o setor se questiona sobre a qualificação de sua
mão-de-obra, é primordial ressaltar a importância de programas, normas e ações já
existentes (vide itens 2.3 e 2.4). Além disso, deve-se incentivar a criação e execução
de novos métodos que surjam para cooperar na mudança do quadro atual descrito.
Mudança que envolve, também, a questão do aumento da escolaridade, pois
este é um dos setores com o maior índice de baixa escolaridade, conforme ilustra o
gráfico 4.

Gráfico 4 – Grau de instrução dos profissionais da construção.
Fonte: Ambrozewicz (2003).
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Ainda na construção civil, existe um grande número de analfabetos
funcionais, ou seja, aqueles que passaram por certo período de alfabetização,
porém ineficaz. O método proposto no trabalho não envolve esta categoria, porém
ressalta a importância da participação das iniciativas pública e privada nesta causa.

2.6 A Qualificação Profissional
No dinamismo em que se encontra atualmente a construção civil, sua mãode-obra, presente no canteiro, não pode mais contar somente com o aprendizado
empírico. Reestruturar a maneira de como a mão-de-obra é tratada se faz
necessário para que a qualidade evolua como um tudo, do profissional ao produto
final. A mesma preocupação que a empresa tem com o meio técnico e a tecnologia,
deve ter com os profissionais do canteiro.
Segundo declaração de Mário Sérgio Cortella, professor de pós-graduação
em Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP):
Tecnologia hoje é commodity. O que faz a diferença são as pessoas.
Por isso, as empresas inteligentes têm investido cada vez mais no
treinamento e montado seus estoques de conhecimento, o que traz
velocidade e renovação constantes aos negócios (CAMPOS;
GUIMARÃES, 2008, p. 16)6.

Atualmente, os “estoques de conhecimento”, tema abordado por Cortella,
estão deficitários para a mão-de-obra do canteiro. Esses operários recebem ordens
para executar as tarefas sem terem o conhecimento necessário para isto. Este fato é
agravado com a constante inserção de novas tecnologias nas obras.
Para que sejam alcançadas a velocidade e a renovação constantes aos
negócios, citadas por Cortella, a qualificação profissional é primordial no processo.
Ela deve ser pautada nas características presentes no profissional moderno, tais
como: constante atualização das suas bases de aprendizado e a fundamentação de
suas novas competências.
Estas características devem estar inseridas em um método estruturado para
a contínua evolução dos profissionais. Nele, busca-se aliar a teoria com a prática por
intermédio de ferramentas e da padronização dos procedimentos executivos.
6

Na apostila de Campos e Guimarães (2008), consultada pelo autor, não se tem a referência da qual seus
autores obtiveram a declaração do Professor Mário Sérgio Cortella.
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A empresa que não investir nos “estoques de conhecimento” estará fadada a
sofrer sérios problemas em sua organização. O mais importante agora é ter ciência
do fato e iniciar a discussão internamente, baseando-se em debates externos sobre
o tema. Este é o predicado que diferenciará as empresas daqui para frente.

2.7 A Qualificação Sócioeducacional
Caso a pretensão da indústria da construção civil seja realmente qualificar
sua mão-de-obra, é fundamental que, para a concretização deste fato, se execute a
qualificação sócioeducacional em conjunto com a qualificação profissional. Uma
qualificação diferenciada exige tempo e estudos, sendo que resultados de maiores
proporções só serão constatados no médio prazo.
O passo inicial para proposição de um método ligado à qualificação
acontece por meio da análise dos dados sobre a mão-de-obra, expostos na
introdução do trabalho. Constata-se, por intermédio dos números, que alguns dos
diversos déficits encontrados, na grande maioria dos cargos deste setor, estão
ligados principalmente à educação e, consequentemente, à economia. Questões
básicas que, caso não integrem o contexto da qualificação profissional, o método
não obterá o mesmo êxito.
Sabe-se que os problemas sociais do país afetam a maioria dos
profissionais atuantes nos canteiros de obras; porém, de nada adiantará aguardar
que evoluções a curto e até médio prazo aconteçam no cenário nacional somente
pela ação do Governo, de maneira isolada, pois é praticamente impossível que ele
supra décadas de instabilidades sozinho. Dessa forma, as empresas conscientes e
pró-ativas devem contribuir para a mudança deste cenário, oferecendo perspectivas
que possibilitem a valorização de seus funcionários e a possibilidade de crescimento
profissional e pessoal. Pode-se, assim, iniciar o processo, de forma gradual, na
busca da reestruturação do vínculo entre a mão-de-obra e a empresa, o que acabou
sendo o grande responsável pela falta do comprometimento mútuo no setor.
Enquanto não houver melhorias para a educação pública brasileira e a
questão do analfabetismo continuar sendo tratada como apenas mais um número
estatístico, a evolução seguirá em ritmo lento e discutível, sendo a construção quem
mais sofre esta consequência (gráfico 5).
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Gráfico 5 – Emprego x Analfabetismo por atividade – Brasil.
Fonte: Ambrozewicz (2003).

Não cabe a este trabalho analisar a reestruturação que se faz necessária
para que a qualidade do ensino seja melhorada, mas deve-se enfatizar que, sem no
mínimo a alfabetização, o profissional não poderá integrar nenhum programa de
qualificação. Portanto, esta visão sócioeducacional torna-se compromisso e
interesse da empresa, pois expõe o seu caráter social e reflete na consolidação de
sua marca.
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3 APRESENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO MÉTODO
Após as abordagens necessárias para a compreensão do tema e a situação
em que ele se encontra, inicia-se, neste capítulo, a apresentação do método,
expondo suas bases, particularidades e sua estrutura.
Estruturar um método que fosse aceito pelo setor foi o maior desafio no seu
desenvolvimento. Para isto, o autor estava ciente de que este deveria se adequar
aos trabalhadores e suas empresas, e não o contrário. Portanto, não poderia intervir
no andamento da obra e nem criar grandes ônus para quem o integrasse. Da
mesma maneira que era claro que trabalhar somente o lado profissional não traria os
resultados esperados. Questões sócioeducacionais deveriam ser trabalhadas em
conjunto com as profissionais, uma carência encontrada nestes trabalhadores.
Assim foi fomentada a base do método.
Esta base tem como principal particularidade a percepção do ser humano
acima de tudo. Busca, portanto, fornecer ferramentas para que tanto a pessoa como
o profissional se desenvolvam de forma conjunta e dinâmica no seu cotidiano
(esquema 3).

Esquema 3 – Os diferenciais almejados pelo método.
Fonte: Elaborado pelo autor (2009)

Dessa forma, é composto o método a ser apresentado para as empresas
construtoras no qual elas assumem a qualificação de seus mestres e encarregados,
sendo essencial o aperfeiçoamento das gerações atuais e a formação das
seguintes. Os demais cargos que compõem a hierarquia do canteiro não serão
omitidos, pois este método trabalha de forma específica com eles, a ser explicada
mais adiante.
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3.1 Bases para proposta e estruturação de um método
Tem sido acompanhando e questionado, por publicações na área, o
posicionamento assumido pelo meio empresarial para com a sua mão-de-obra do
canteiro. Este questionamento baseia-se na retrospectiva dos acontecimentos mais
relevantes ao setor nos últimos anos, nos quais os investimentos, cada vez mais
altos e com riscos cada vez maiores, resultaram em lucratividade menor do que a
esperada. O baixo investimento na qualificação profissional, entre outros, é um de
seus principais motivadores.
Entre os fatores existentes e questionáveis que motivaram a elaboração
deste trabalho e, consequentemente, do método, destaca-se a falta de vínculo e
comprometimento entre a mão-de-obra e a empresa construtora. Pode-se constatar
que isto acontece com maior frequência desde que a terceirização maciça foi
implementada por estas empresas como uma forma de reação aos altos encargos
sociais e trabalhistas impostos pela legislação vigente. A solução encontrada pelos
empresários

do

setor

foi

a

transferência

destas

responsabilidades

aos

subempreiteiros.
Os maiores penalizados nesse processo são os mestres e os encarregados
das obras. Últimos remanescentes diretos da empresa no canteiro, conforme
constatação do dia-a-dia da obra, são responsáveis pelo gerenciamento das
subempreiteiras e, ainda, obrigados a lidar com o stress presente neste
relacionamento. Assumem, portanto, encargos que não são de sua alçada.
Além desta situação, destaca-se o fato desses trabalhadores não terem
passado pelo aperfeiçoamento profissional necessário e, por isso, recebem
constantemente ordens sobre o “o que fazer”, sem ter conhecimento de “como
fazer”. Dessa forma, novas tecnologias e competências são assumidas no canteiro,
sem nenhum preparo prévio.
A realidade é que as empresas tratam de maneira diferenciada os temas
relacionados à mão-de-obra e à tecnologia. Enquanto o primeiro vem sendo
protelado, o segundo encontra-se no ápice dos estudos e implantações,
necessitando de mão-de-obra específica para ser executada. Com o objetivo de
fundamentar esta constatação, a figura 3 ilustra a disparidade de matérias
publicadas sobre estes assuntos, por duas revistas da mesma editora, a PINI.
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Enquanto a Revista Construção Mercado, entre os anos de 2007 e 2008, atentava
seus leitores para questões referentes ao déficit na mão-de-obra, a Revista Téchne
estampava em suas capas, em 2008, constantes assuntos ligados à tecnologia.

Figura 3 – A necessidade do balanceamento nos investimentos.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas publicações da Editora PINI (2008).

A pergunta chave que permanece e fundamenta a elaboração deste método
de qualificação é: será que não faltou, ao meio empresarial, balancear os intensos
investimentos em tecnologia com os investimentos na mão-de-obra?

3.2 A elaboração do método: do público alvo aos diferencias almejados
Caso seja feita uma análise, baseada no item anterior, com a visão da
empresa, ela pode alegar que há grande escassez do tipo de método que
necessitam para qualificar sua mão-de-obra. Por outro lado, a execução de métodos
tão específicos não é fácil, pois as peculiaridades podem acabar tornando-os
inviáveis. Encontrar o ponto de equilíbrio é fundamental para que, inclusive, consigase transpô-lo da teoria para a prática.
Portanto, para viabilizar a criação de um método, deve-se focar no público
alvo a ser alcançado. Dessa forma, é estipulado, primeiramente, o perfil deste
público.
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Estabelece-se que o método será implementado, inicialmente, na cidade de
São Paulo, por se tratar do maior mercado da construção civil no país. Além deste
motivo, baseia-se, também, no potencial tecnológico e econômico das empresas
existentes na capital paulista.
A seleção dos funcionários que integrarão o método iniciou-se com a
determinação do tipo de empresa que fará parte do processo. Para isso, definiu-se
que, entre os três subsetores existentes na construção civil (construção pesada,
montagem industrial e edificações), o de edificações foi o escolhido. Este subsetor
corresponde a pouco mais de 40% do aporte financeiro do setor, conforme
demonstra a tabela 4.
Tabela 4 – Determinação do tipo de empresa.

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Anual da Indústria da
Construção 2005-2006.
(1) Obras novas, reformas e manutenção.

Devido à amplitude deste subsetor, o método é direcionado de maneira mais
específica às empresas responsáveis pela construção de edifícios, provenientes da
iniciativa privada e indicando, inclusive, o seu porte (esquema 4). A divulgação do
método será feita no contato direto com elas, por meio de apresentação impressa e
visual.
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Esquema 4 – Especificação do tipo de empresa.
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Farah (1996).

Este direcionamento é baseado nas observações feitas pelo autor nos
canteiros destas empresas ao trabalhar com algumas delas, de forma direta ou
indireta. Trata-se de construtoras estruturadas que necessitam de constantes
diferenciais para se distinguirem no mercado que atuam. Outro fator preponderante
nesta escolha é a abertura de capital feita por algumas destas empresas; agora com
responsabilidade dobrada, elas devem satisfação ao cliente que compra seu
apartamento e ao que investe em suas ações na Bolsa de Valores.
Portanto, a empresa construtora de médio ou grande porte, determinada a
integrar o método, é aquela que considera o produto imobiliário fruto de uma
atividade industrial, e não somente do trabalho artesanal. Quer, portanto, em
parceria com o método, conferir qualidade sistêmica a esse produto. Para isso, tem
na qualificação da mão-de-obra direta e no estabelecimento de procedimentos o
principal foco para ascensão profissional e pessoal de sua equipe, em um mercado
extremamente competitivo e em constante crescimento.
Dessa forma, o desenvolvimento do mercado imobiliário com novos modelos
e

exigências,

persuadiram

diversas

empresas

da

necessidade

de

maior

profissionalização no setor da construção civil. Isto tanto em sua mão-de-obra
quanto em seus procedimentos. Esta exigência da qualidade enquadra-se no
processo como um todo, e não somente do produto e seu resultado final. Em tempos
de concorrência de capacidade o maior objetivo é deslumbrar o investidor,
acompanhando uma nova cultura que está sendo implementada no setor: a venda
de excelência.
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Os clientes, cada vez mais conscientes dos seus direitos – a ponto de exigilos legalmente –, naturalmente selecionam o produto pela eficiência e pela
responsabilidade da empresa construtora. O processo começa na construção, passa
pela venda e consolida-se na pós-venda.
A última seleção a ser feita, baseada no perfil de seu público alvo, refere-se
aos cargos da mão-de-obra a serem trabalhados. Os cargos foram separados
(esquema 5) mediante a forma com que serão relacionados ao método, sendo elas:
“direta”, “semidireta” e “indireta”.

Esquema 5 – Relação dos cargos com o método.
Fonte: Elaborado pelo autor (2009).

Para a melhor compreensão destas três formas de relação dos cargos com o
método, cada uma delas é explicitada abaixo:
a) “direta” – o mestre e o encarregado são os profissionais que participarão
das aulas teóricas, tendo o acompanhamento do seu progresso e de sua
obra in loco, contando com ferramentas para desenvolverem seu
conhecimento. São denominados trainees;
b) “semidireta” – o método recomenda à empresa que, para integrá-lo,
deverá contar com 20% de oficiais (em cada cargo – pedreiro, carpinteiro
e armador) qualificados e integrados à sua equipe. O objetivo desta
adesão ao quadro da empresa é evitar lacunas na transmissão das
tarefas passadas pelos trainees à mão-de-obra (própria ou terceirizada),
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servindo estes profissionais de intermediários neste contato e futuros
sucessores do cargo de encarregado e mestre. Os trainees selecionarão,
dentre estes 20% de oficiais, os com maior potencial para tornarem-se
encarregados (nos mesmos moldes em que os próprios trainees são
avaliados pelo método), nomeando-os como “cachimbo” e executando um
coaching com eles no próprio canteiro de obras. Nesta nova função,
indica-se à empresa que este profissional seja valorizado, também,
financeiramente. A indicação para a mudança de cargo será feita junto à
empresa responsável após o fim da obra, sendo condição necessária,
para isto, que o profissional em destaque tenha atendido as expectativas.
Esta indicação não terá nota, mas sim a análise do desempenho destas
características ao longo do processo, feita pelo consultor do método, o
engenheiro residente, o encarregado administrativo e o fiscal (caso o
funcionário seja terceirizado e os donos da empreiteira tenham interesse
em sua participação);
c) “indireta” - por meio dos fatos concretos encontrados no setor, o método
está ciente de que o cargo de servente assume papel sócio-econômico
importante, sem grandes exigências para integrá-lo, conforme ilustra o
gráfico 6.

Gráfico 6 – Razões para ingresso na construção civil.
Fonte: Ambrozewicz (2003).

Isto porque este cargo é o início na subempreiteira e um dos cargos de
maior geração de emprego no âmbito global da economia do país. O
servente que realmente tiver o objetivo de seguir carreira na área se
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destacará e receberá a oportunidade para tornar-se meio-oficial,
recebendo, para isto, o auxílio dos trainees e dos cachimbos no canteiro.
Por intermédio do ensino e acompanhamento constante será possível
formar novos profissionais no canteiro ou, no mínimo, ampliar a
qualificação do profissional em seu cargo atual. Destaca-se que o
crescimento deve ser por etapas, prosseguindo até onde seu potencial
permitir.
É fundamental esclarecer, para estes profissionais, que, independente do
seu cargo e da sua forma de interação com o método, todos têm objetivos e
motivações para crescerem profissionalmente. Além disso, é importante salientar
que a empresa integrante do método passará por uma mudança no seu quadro
empregatício; ela deverá valorizar os cargos, de forma alinhada com os níveis, e
propiciar salários compatíveis com cada passo dado pelo profissional.
Definidas todas as questões relacionadas ao público alvo, devem ser
esclarecidas algumas premissas utilizadas na composição do método e sua
diferenciação perante o que já foi proposto até o presente momento. A primeira
delas é ressaltar que o método não deve se limitar tão-somente ao campo da
qualificação profissional, mas também abranger a qualificação sócioeducacional.
Esta fórmula é considerada ideal para equalizar o início da elaboração do método,
visando trabalhar, por meio destes dois pólos, a motivação dos trainees.
As demais premissas originam-se a partir da mesma linha de raciocínio da
primeira. Elas têm como objetivo a busca por atitudes diferenciadas para o método
e, consequentemente, seus envolvidos, sendo elencadas abaixo:
a) não se limitar à teoria, criando além de aulas em sala, o acompanhamento
dos trainees no canteiro de obras;
b) ministrar as aulas semanalmente, em meio período, no horário comercial,
a fim de não sobrecarregar o trainee;
c) separar os dias de aulas para que somente um dos trainees se ausente
da obra por vez, não deixando-a desamparada;
d) conteúdo programático abrangente e diversificado, adequado à realidade
das novas exigências do mercado e da sociedade;
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e) avaliações dinâmicas, analisando in loco a colocação em prática da teoria
e evitando, novamente, a sobrecarga do trainee;
f) criação de um banco de dados para facilitar a recolocação do trainee no
mercado, quando necessário, priorizando, na seleção, as empresas que
integram o método.
Esta foi a maneira encontrada para a diversificação dentre os métodos
existentes, buscando trabalhar com fatores que motivem o crescimento profissional e
pessoal dos trainees. Dessa forma, surge o “pentágono”. Ele ilustra, por intermédio
de uma figura (4), os temas abordados pelo método.
RELACIONAMENTO

ORGANIZAÇÃO

LIDERANÇA

ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS

FUNDAMENTOS
TÉCNICOS

Figura 4 – O “pentágono”.
Fonte: Elaborado pelo autor (2009).

Em sentido horário, sintetiza-se o que cada tema irá abordar, iniciando pelos
fundamentos técnicos. Por intermédio destes, espera-se aprimorar o conhecimento
prático acumulado ao longo dos anos pelos trainees, mediante o ensino de bases
que não haviam sido ministradas anteriormente, bem como as tendências e
novidades do mercado da construção civil. Novidades estas refletidas nas
constantes inovações tecnológicas dos materiais e processos construtivos, que
deixam os profissionais defasados devido à falta de qualificação.
Pretende-se, também, propiciar, aos trainees, conhecimento dos aspectos
administrativos, focados na gestão, isto para que estes profissionais tenham ciência
de um campo não corriqueiramente explorado por eles. Busca-se favorecer a
participação direta no gerenciamento do canteiro e no diálogo, de maneira mais
elaborada,

com

os

demais

envolvidos

na

obra.

Ainda

nestes

aspectos
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administrativos

serão

abordadas

questões

sócioeducacionais,

propiciando

aprendizados que transponham o campo profissional.
Intensificando-as, sem desmerecer o profissional, são explorados três
temas: organização, relacionamento e liderança. Estes são princípios fundamentais
para o indivíduo e que influenciam diretamente na formação do profissional. Devem
caminhar em paralelo com os citados anteriormente, pois são características
complementares do perfil profissional que se espera obter.
O objetivo é que os trainees sejam eficientes e eficazes, de forma
simultânea, para validar o método proposto. Lembrando que os ineficientes não
terão seguido os procedimentos e os ineficazes não atenderam aos requisitos.
Portanto, é fundamental desenvolverem a comunicação e o autocontrole para não
perderem o foco.

3.3 Grupos de pessoas envolvidos com os trainees
Os trainees, em seu ambiente de trabalho, têm contato direto ou indireto
com grupos distintos de pessoas, conforme a figura 5.

Figura 5 – Grupos de pessoas envolvidos com os trainees.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

Cada grupo tem sua função específica e importante neste método. Estas
funções serão abordadas nos próximos subitens.

◦ Cliente
Ao concretizar o objetivo da moradia própria, o cliente busca a qualidade e
deposita sua confiança na construtora escolhida. Esta confiança deve encontrar
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respaldo no processo adotado pela construtora para executar a obra e, diretamente,
no mestre e nos encarregados que são os responsáveis, in loco, por esta realização.
Constata-se, portanto, a necessidade do caderno de procedimentos da
empresa e o preparo de seus funcionários, para que não desapontem aqueles que
acreditaram e investiram na construtora, aguardando um produto de qualidade.

◦ Coordenador de obras
Dentre os profissionais integrantes da empresa construtora, o coordenador
de obras é aquele que, talvez, tenha menor contato direto com o método, pois não
vivencia o cotidiano da obra. Os três principais objetivos que competem ao seu
cargo são baseados no tripé: prazo, qualidade e custo.
Este profissional, porém, é de fundamental importância para o contexto.
Agirá apenas quando a obra não atingir o objetivo mínimo estipulado pelo método no
trimestre. Para reverter essa situação, o coordenador deverá traçar, junto à sua
equipe, as providências internas necessárias a serem tomadas na obra.
Ademais, participará da avaliação trimestral (item 6.3) com a mesma
importância do engenheiro residente, sendo permitida sua comunicação com todos
os envolvidos.

◦ Engenheiro residente
A atuação do engenheiro residente no método ocorre por meio de uma
parceria, principalmente no que diz respeito ao acompanhamento da evolução da
qualidade de sua obra. Esta evolução associa-se à implementação e uso do caderno
de procedimentos, bem como ao progresso do mestre e dos encarregados. Destacase que, neste método, o engenheiro não terá obrigações burocráticas e poderá
exercer sua função de maneira menos atribulada, focando mais nas questões
técnicas.
Ocorrerá, mensalmente, uma reunião com todos os engenheiros residentes
das obras participantes. Esta será dividida em dois momentos: no primeiro, será
ministrada palestra sobre tema de interesse geral. Em seguida, será discutido o
desenvolvimento do método, especificamente, em cada uma das obras. Serão
abordados, nesta discussão, os pontos positivos e aqueles que devem ser revisados
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ou acrescentados na estrutura do método em si, na busca pelo seu constante
aperfeiçoamento e reflexo nas obras em que atua.
Esse intercâmbio de informações e experiências servirá como colaboração
mútua na busca do objetivo comum: a qualidade das obras. Ter esta parceria e
possibilidade de diálogo com os engenheiros residentes favorece o fornecimento de
informações que apenas estes profissionais, no dia-a-dia, podem constatar. Além
disso, este procedimento prepara-os para lidar com as novas características que
serão desenvolvidas pelo mestre e os encarregados ao longo dos níveis.

◦ Encarregado administrativo
Os trainees sempre terão contato com o encarregado administrativo de cada
obra que, ao fornecer sua visão administrativa, irá influenciar diretamente no
desenvolvimento deles (figura 6).

Figura 6 – Visão administrativa.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

O objetivo não é delegar tarefas ou funções do encarregado administrativo
ao mestre e aos encarregados, mas sim expor o panorama administrativo da obra a
qual fazem parte. Desta forma, os trainees poderão planejar as questões ligadas à
administração no canteiro de maneira mais consciente e com os devidos
conhecimentos da área, sem maiores dependências do encarregado administrativo
e, muito menos, a pretensão de substituí-los.

◦ Fornecedores – materiais e/ ou serviços
São responsáveis por disponibilizar os materiais e/ou serviços a serem
utilizados na obra. Mestre e encarregados terão contato direto com eles na obra, em
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busca da qualidade. Para que isso ocorra, a comunicação - advinda do bom
relacionamento - será essencial no alcance dos objetivos estipulados em parceria,
de forma bilateral.
Direitos e deveres existem para ambos. Valorizar este conceito é uma
ferramenta eficaz para a evolução da obra.

◦ Mão-de-obra – própria e/ou terceirizada
A mão-de-obra, semidireta e indireta (vide esquema 5), não participa das
aulas teóricas, conforme fora comentado anteriormente. Porém, sua participação é
de grande valia na parte prática, pois são estes os profissionais responsáveis pela
execução dos serviços. A qualidade da obra e o prazo de execução estão ligados
diretamente à sua produtividade.
Visando reconhecer seu valor, o método implantará no canteiro – em
parceria com a construtora - uma ação a ser discutida em conjunto, baseada no
plano de carreira, que busca valorizar os profissionais de destaque.
Além desta ação, outras ações devem ser incentivadas, como: funcionários
que estão em destaque (sendo premiados), relacionar todos os aniversariantes do
mês, informar nascimento de filhos, entre outras datas significativas. Estas atitudes
visam, de forma simples, aprimorar o relacionamento entre os envolvidos no
canteiro. Como resultado, o ambiente de trabalho será beneficiado, o que refletirá na
qualidade da produção e no produto final.
Portanto, o mesmo tratamento diferenciado praticado com os trainees é
objetivado para a mão-de-obra semidireta e indireta.

◦ Professores e Consultores
Para as aulas teóricas, o quadro de professores será composto por
profissionais com experiência na área, relacionados diretamente aos cinco temas
abordados no método. É primordial que exista um vínculo com o desenvolvimento
deste método e que estes profissionais compreendam o que, de fato, é esperado
deles: a transmissão dos conhecimentos técnicos, práticos e pessoais.
Para que isto se concretize, os professores têm liberdade para implementar
suas metodologias de ensino. Além disso, destaca-se que os docentes não
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necessariamente serão os consultores responsáveis pela visitas às obras. Caso isto
ocorra, os consultores deverão continuar com o raciocínio proposto pelos
professores em suas aulas.
Portanto, os professores e consultores que integrarão o método serão
responsáveis pelo intercâmbio de informações a respeito da evolução do método,
acompanhando, de perto, o progresso de cada trainee.

3.4 O investimento
Elevar e garantir a qualidade da mão-de-obra e, consequentemente, do
produto imobiliário a um patamar como o existente no primeiro mundo, que há mais
tempo conduz a construção civil de outra forma, deve ser encarado como um
investimento e não um custo. Quando se trata de valores, o percentual
representativo aplicado no método condiz a menos de 1% do orçamento geral do
empreendimento, segundo estimativas do autor. Equipara-se o valor com o que é
gasto na contratação de vigias durante a obra, por exemplo. Isso sem mencionar os
gastos com pós-obra em manutenções, que correspondem, em geral, de 1,5% a 2%7
do orçamento. Portanto, a ideia é trabalhar a prevenção, fazendo-se uso da mesma
mentalidade utilizada quando da contratação de seguro contra incêndio e roubo, e
de vigias para a obra.
Acredita-se que, além desse fato, o empresariado deve ter consciência do
papel social que detém. Investir em métodos, como este, resulta no fortalecimento
do país em questões relevantes para o seu crescimento, como a educação e a
economia. A mudança não será repentina, mas necessita de iniciativas.

7

Dados levantados junto a profissionais da área.
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4 FUNCIONAMENTO DO MÉTODO
Após a exposição das bases para o surgimento e elaboração do método,
abordam-se, neste capítulo, as etapas responsáveis por seu funcionamento. O
esquema 6 apresenta a estruturação do método proposto e como se integram os
envolvidos.

Esquema 6 – Estruturação do método.
Fonte: Elaborado pelo autor (2009).

As explicações necessárias, sobre a estrutura acima exposta, serão feitas
nos subitens a seguir.

4.1 Seleção e pré-requisitos para a inscrição dos envolvidos
O método será apresentado, comercialmente, para as empresas que
integrarem o perfil exposto. A partir do momento em que houver interesse para
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efetuar a inscrição, a empresa deverá selecionar no seu prospecto de obras, em
execução ou a serem executadas, as que são relevantes para participar. Somente
dois pré-requisitos devem ser respeitados na seleção destas obras, por parte da
empresa de médio/ grande porte, na concordância com a data de início das aulas:
estas devem ter duração de, no mínimo, doze meses a partir desta data; e, para
obras em andamento, serão aceitas as que estiverem com, no máximo, um terço da
estrutura executada.
Respeitados os pré-requisitos e após a escolha da obra, a empresa deverá
designar o mestre e os dois encarregados que a compõem para participarem do
método. Na ocorrência de um número maior de profissionais, a empresa, a princípio,
deverá escolher quais deles possuem maior potencial para progredir na profissão,
baseando-se, para isto, na análise do histórico destes profissionais em seus
canteiros. Mas não se descarta, caso haja vagas e interesse desta empresa, a
inscrição dos excedentes.

4.2 Programa “PAM” – Apresentação e Cadastro
O Programa de Auxílio ao Método, “PAM”, é uma ferramenta tecnológica que
tende a agregar valor na estrutura do método. O PAM é uma peça-chave deste
método ao ter participação constante em seu desenvolvimento. Foi concebido para
auxiliar no cadastro e acompanhamento dos envolvidos, na análise profissional e
sócioeducacional dos trainees e nas avaliações existentes (capítulo 5). Cada uma de
suas funções será ilustrada e comentada em seu respectivo subitem/ capítulo,
esclarecendo, de antemão, a amplitude da importância de sua elaboração. Como
primeiro contato, visual, apresenta-se a tela de entrada do programa na figura 7.
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Figura 7 – Programa PAM - Entrada.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

Posterior à tela de entrada, tem-se o menu principal do PAM e suas opções:
cadastro, análise e avaliações, conforme a figura 8.

Figura 8 – Programa PAM - Menu Principal.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

Tratando-se, inicialmente, da primeira opção - cadastro. Ao clicar nela, são
apresentadas as três opções existentes: Empresa, Obra e Trainee (figura 9).
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Figura 9 – Programa PAM - Menu Cadastro.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

Após a adesão, a empresa deve ser a primeira na sequência dos
cadastramentos, figura 10, pois é ela a responsável por toda parte burocrática.

Figura 10 – Programa PAM - Cadastro da Empresa.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).
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Executada a inserção dos dados, referentes à empresa, no programa e
selecionadas previamente as suas obras, chega o momento de cadastrá-las.
Destaca-se que o cadastramento destas obras é feito de forma individual, conforme
ilustra a figura 11.

Figura 11 – Programa PAM - Cadastro da Obra.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

Além de registrar dados usuais a este tipo de cadastro, como endereço,
telefone, entre outros, procurou-se criar um vínculo com a rede de projetistas que
compõe a obra por meio da inserção de seus dados. Dessa forma, qualquer contato
necessário é facilitado neste acesso. Consegue-se analisar neste cadastro, ainda, o
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histórico das notas trimestrais da obra, além da data em que ocorreu seu
desligamento do método e as devidas observações que forem pertinentes neste
cadastro.
A última etapa a ser realizada, ainda nesta opção, é o cadastro da equipe
participante da obra e que integrará o método. O mesmo procedimento adotado no
cadastro da obra é realizado para o trainee, ou seja, executado de maneira
individual e, mediante seleção prévia, por parte da empresa. Ilustra-se este cadastro
na figura 12.

Figura 12 – Programa PAM - Cadastro do Trainee.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

As informações requeridas e incluídas neste cadastro contem suas
informações pessoais e profissionais.
Finalizados os três cadastros gera-se o código de matrícula do trainee,
conforme explicitado na figura 13.
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Figura 13 – Código de Matrícula.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

Por meio deste código obtém-se um breve histórico do trainee, sem a
necessidade de recorrer, diretamente, aos dados registrados em seu cadastro.

4.3 Programa “PAM” – Análise Sócioeducacional e Profissional
Acredita-se que para criar um vínculo direto com o trainee, a análise
pessoal e profissional é o ponto de partida primordial. O preenchimento dos campos
referentes a estas análises é feito mediante entrevistas com a psicóloga do método.
Esta profissional fica incumbida de registrar, a cada nível, as análises do trainee,
sendo esta, considerada pelo autor, a melhor maneira para acompanhar o
desenvolvimento do profissional ao longo do método. Este registro inicia-se no menu
do “Programa PAM” (figura 14).

Figura 14 – Programa PAM - Análise.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).
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Na figura 15, abaixo, exemplifica-se a tela referente à análise pessoal, onde
se têm melhor compreensão e conhecimento dos fatos pertencentes à vida destes
trainees, fatos esses que, muitas vezes, são desconhecidos na empresa.

Figura 15 – Programa PAM - Análise Pessoal do Trainee.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

Ressalta-se que a tela correspondente a esta análise é a mesma para
ambos os cargos, tendo como única diferença a questão dos valores referentes à
renda familiar e ordenado, destacados em ambos os exemplos. O objetivo de tais
conhecimentos não é expô-los, mas sim ter ciência dos fatores que compõem a vida
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do trainee e prováveis pontos vulneráveis que possam influenciar no seu dia-a-dia.
Na figura 16, a seguir, é exposta a análise profissional.

Figura 16 – Programa PAM - Análise Profissional do Trainee.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

Respaldado por estas análises, o método visa propiciar segurança aos
profissionais que o integram. Baseia-se na demonstração da importância que um
terá para o outro, e na relevância que ambos terão para a qualidade final das obras
e serviços. Procuram, também, abordar campos que não são habitualmente
explorados, como as questões pessoais. Desta maneira, a criação de um vínculo
acaba sendo mais natural.
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4.4 Ferramentas para o desenvolvimento dos trainees
O último assunto a ser abordado, antes da finalização dos trâmites
necessários para o início das aulas, é o provimento das ferramentas para os
trainees. Elas têm por objetivo colaborar com o desenvolvimento dos profissionais
ao disponibilizar condições que os auxiliem no cotidiano da obra. Os trainees terão à
disposição:
a) caderno de procedimentos da construtora em que trabalha, desenvolvido
pelo método. Este caderno incorpora as particularidades da empresa;
b) assinatura da Revista Equipe de Obras, da Editora PINI, para a obra;
c) conta de e-mail com o domínio do método, somente para mestres, que
servirá como canal de comunicação via internet. Os encarregados
também terão e-mail, mas não sob o mesmo domínio;
d) login e senha para ter acesso a conteúdo exclusivo no site do método,
para mestre e encarregados;
e) um computador de fácil acesso na obra e computadores no método,
sendo que os trainees receberão fundamentos para o seu uso, ao longo
dos níveis. O mestre que alcançar o nível de gestor receberá, do método,
um notebook;
f) acompanhamento de psicóloga durante as análises pessoal e profissional
do trainee, realizadas a cada nível;
g) consultor para sanar as dúvidas nas visitas ao canteiro;
h) canais de comunicação (e-mail, telefone, rádio) para entrar em contato
com os professores e consultores do método e sanar as dúvidas;
i) visitas do mestre, na disciplina “Intercâmbio” – nível 1, a obras de outros
colegas do método a fim de obter aprendizados in loco;
j) uma câmera fotográfica, cedida pela empresa, para a execução do
manual prático ilustrativo (nível 2 – mestre);
k) aprendizado prático durante o período de pós-obra, ao longo de um ano.
Este auxílio ocorrerá quando o departamento de manutenções da
empresa não conseguir solucionar uma patologia. O consultor, que
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freqüentou o canteiro, e os trainees irão analisar e estudar a solução em
conjunto.
Com o auxílio destas ferramentas, colocadas à sua disposição, o trainee é
capaz de vislumbrar um caminho menos tortuoso, do que o usual, para desenvolver
suas competências. Sentindo-se amparado durante este desenvolvimento, esperase a dedicação e interação com o método na busca pela qualidade total: a de vida,
profissional e, consequentemente, de sua obra.

4.5 Os níveis de graduação dos trainees
Não só do ideal coletivo e seus objetivos comuns, como o da qualidade da
obra, deve pautar-se o trainee. Por este motivo, foram elaborados, no método, seus
níveis de graduação. Estes níveis visam tornar palpáveis os objetivos individuais de
suas carreiras, ao fornecer-lhes perspectivas profissionais concretas.
As graduações são conquistadas mediante as metas objetivadas. Estas
metas são alcançadas por meio da assimilação do conhecimento transmitido pelo
método, e sua colocação em prática no canteiro. Trilha-se, assim, a trajetória para os
mestres e encarregados (esquema 7).

Esquema 7 – Trajetória para os mestres e encarregados.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

Este esquema representa, de forma sintetizada, as metas individuais
possíveis aos profissionais vinculados, diretamente, ao método. Apresentada a
estrutura dos níveis de graduação que será implantada, faz-se, em seguida, uma
abordagem, específica e detalhada, para cada cargo.
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◦ Encarregado
Todo e qualquer encarregado, independente de sua idade e experiência,
ingressará no método no mesmo patamar que os demais. Portanto, a primeira
graduação a ser almejada por esse profissional é a obtenção do nível A. Cada
disciplina deste nível segue a temática entitulada “capacitação técnica-educacional”.
Esta divisão baseou-se na priorização das necessidades em obra, tanto nas
questões técnicas como nas educacionais, sendo estas últimas importantes,
também, para a vida pessoal do encarregado ao suprir déficits ligados à sua
formação educacional.
No nível B, sua temática é voltada para a liderança. Por esse motivo, seus
módulos foram intitulados como “tutoria”. São apresentadas, portanto, questões
outras para a formação do futuro líder.
Almejando prover ao encarregado foco especial em temas atuais e
novidades do mercado, o nível C recebe o título de “novas tendências”. Apresentase, neste nível, o que há de atual e novo em tecnologia, seja do material, seja do
processo.
O nível D tem seu tema em aberto, assim como seu prazo, grade curricular e
programa das disciplinas. Isto porque, caso seja constatada, ao longo do método, a
necessidade de complementar os assuntos abordados com um novo tema, ele está
apto para abranger tal necessidade na formação do encarregado.
Expõe-se, de maneira abreviada, na figura 17, o progresso possível e
objetivado pelos encarregados, assim como, o modo de atingi-lo.

Figura 17 – Níveis de formação do encarregado.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).
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O encarregado no nível C será indicado pelo método para formar-se
contramestre. Cabe à empresa sua efetivação ou não, sabendo que tem, em seu
quadro de profissionais, um funcionário apto para exercer tal função.
Uma vez efetivado, deve atuar como contramestre em, pelo menos, uma
obra inteira com a participação do método. Este é o único momento, no método, em
que o encarregado, agora contramestre, não tem aula teórica. Serão ministradas
palestras mensais, objetivando a complementação e atualização dos conhecimentos
técnicos transmitidos durante as aulas teóricas, não deixando o trainee
desamparado sobre esses temas. Ademais, seu acompanhamento será in loco, no
canteiro de obras, assim como nos outros níveis.
Ao fim da obra supracitada, com o monitoramento de seu desempenho, será
cogitada a indicação ou não para tornar-se mestre. Esta indicação ocorre por meio
da análise feita pelo mestre, engenheiro residente, coordenador, encarregado
administrativo e consultor do método. Se indicado, será responsabilidade,
novamente, da empresa a sua efetivação. Caso contrário, participará de mais uma
obra como contramestre.
Este é o momento, para o trainee, mais próximo da consolidação de sua
meta final como encarregado. Deve, portanto, certificar sua qualidade, demonstrada
ao longo dos níveis, para concretizar a mudança de cargo. Esta qualidade
demonstra-se por meio do seu desempenho na obra, ao colocar em prática o
conhecimento recebido, e ao exteriorizar seu potencial para a nova fase.
A figura 18 expõe o desenvolvimento gradativo do método para o
encarregado nível C.

Figura 18 – Próximos passos para o encarregado nível C.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

Formar-se mestre, como primeiro objetivo, é um grande passo na carreira do
encarregado. Posteriormente, existe a possibilidade de seguir sua trajetória dentro
dos níveis de mestre para atingir o objetivo máximo, até o presente momento, de se
formar gestor.
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◦ Mestre
Assim como no caso do encarregado, todo mestre que ingressar no método,
também, será incluído no mesmo patamar dos demais, independente de sua idade e
experiência. Para a obtenção do nível 1, este profissional deverá, ao longo de doze
meses, concluir a graduação geral. Ela aborda de forma ampla os cinco temas
presentes no “pentágono”. De todos os níveis existentes neste método, este é o que
trata de maneira mais completa a associação entre a qualificação profissional e a
sócioeducacional. Estas qualificações são integradas, o que demonstra a sua
complementaridade por meio das disciplinas.
No nível 2, o trainee executará o manual prático ilustrativo. Este manual,
composto em sua maior parte por fotografias e esquemas, tem como objetivos os
relatos de detalhes técnicos relevantes em sua obra, os aprendizados auferidos com
eles e soluções encontradas para as diversas situações vivenciadas no canteiro.
Nas aulas teóricas receberá auxílio do método para a diagramação e composição do
manual. Em obra, poderá ser ajudado pelo estagiário para a execução das
fotografias necessárias, e, ainda, ser auxiliado por ele na escolha dos tópicos
relevantes. Palestras mensais também farão parte do conteúdo ao longo dos seis
meses deste nível.
Almeja-se neste nível compilar os manuais realizados e publicá-los em uma
coletânea. Esta é uma forma de premiar o esforço do mestre e demonstrar a todos o
quão recompensador é investir na qualificação.
No nível 3 será intensificado o processo de formação do gestor, objetivo final
para o mestre no método proposto. Neste caso específico, ao longo de seis meses,
pretende-se formar um gestor especializado em estruturas, responsável pelos
empreiteiros e seus procedimentos.
O nível 4 é semelhante ao anterior em sua estrutura e tempo de duração
(seis meses). A temática abordada, porém, refere-se à gerência da fase de
acabamentos, ou seja, o tratamento final ou revestimento das superfícies. Ressaltase que as disciplinas dos níveis 3 e 4 são as mesmas. Porém, sua temática, em
cada um dos níveis, direciona-se para sua área de interesse.
Assim como o nível D dos encarregados, o nível 5 fica com seu tema em
aberto para ser desenvolvido futuramente, caso sejam constatadas necessidades na
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formação do mestre. O objetivo é ampliar a abrangência da estrutura do método
sempre que necessário.
Na figura 19, apresenta-se os níveis de formação do mestre.

Figura 19 – Níveis de formação do mestre.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

Aquele que demonstrar interesse e força de vontade para progredir,
conseguirá atingir os objetivos pré-estipulados.

4.6 Aulas
As aulas serão ministradas semanalmente, no período vespertino, das 14 às
18 h, a priori. Esse período divide-se em duas aulas de 55 minutos, intervalo de vinte
minutos e mais duas aulas de 55 minutos.
As salas terão no máximo vinte alunos, sendo este, também, o número
máximo de obras participantes no primeiro ciclo do método. Portanto, exemplificando
a ocorrência deste limite e a inscrição de vinte obras, as aulas serão ministradas, na
sede do método, com turmas diferentes em três tardes: uma para os mestres, e
outras duas para os encarregados, respeitando o número máximo de alunos e o fato
dos profissionais pertencentes à mesma obra não poderem se ausentar no mesmo
dia.
A limitação de vinte obras por ciclo foi a maneira encontrada para evitar a
grande densidade de integrantes, o que certamente comprometeria o bom
desenvolvimento do método no seu início.
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Em seu corpo docente, apresenta profissionais atuantes nas diversas áreas
da engenharia, como consultores, projetistas, gerentes de obras, encarregados
administrativos e mestres-de-obras experientes. O trainee irá ter professores que
antes eram conhecidos indiretos, tendo-os vistos nos carimbos dos projetos ou, no
máximo, em rápidas passagens pela obra. Além de profissionais da área, o método
contará com especialistas de outros segmentos relacionados aos temas expostos no
“pentágono”, mas que não necessariamente atuam no setor. Destaca-se, também, a
presença de convidados para proferirem palestras e aulas específicas.
Para a melhor compreensão da estruturação do método, é fundamental
consultar suas grades curriculares (com divisão das aulas e disciplinas) e seus
respectivos conteúdos programáticos expressos no quadro 3. Por meio delas,
obtêm-se detalhes específicos dos temas a serem abordados em cada nível.

Quadro 3 – Grade curricular e conteúdo programático dos níveis do método.
Fonte: Elaborado pelo autor (2009).

É importante salientar que a elaboração das aulas é responsabilidade de
seus professores. Expõe-se, no entanto, nestes apêndices, os temas a serem
abordados, os quais foram definidos pelo autor desta dissertação. As discussões e
definições finais serão feitas com a presença de todos os responsáveis diretos pelo
método.
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4.7 Visitas ao canteiro
Em conjunto com as aulas teóricas ocorrem as visitas do consultor ao
canteiro para o acompanhamento da evolução dos trainees e, consequentemente,
da obra. Com frequência quinzenal, essas visitas objetivam a orientação in loco para
a prática dos ensinamentos obtidos em sala de aula.
Destaca-se que, no início do método, as visitas serão semanais, o que pode
ser justificado pela necessidade de adaptação dos trainees ao método. Elas se
tornam quinzenais a partir do momento em que estes trainees demonstrem
integração.
O objetivo destas visitas é resolver as dúvidas dos trainees e analisar, em
conjunto, os pontos positivos e aqueles que precisam de maior atenção naquele
momento específico da obra. Recomendações serão feitas para a busca continuada
do aperfeiçoamento dos profissionais e da obra. Além disso, estas visitas geram a
avaliação trimestral, conforme item 5.3.
Dessa forma, procura-se implementar o processo de maneira construtiva,
fornecendo ferramentas para que o progresso seja monitorado e contínuo.

4.8 Compromissos entre as partes envolvidas
É importante destacar os compromissos a serem assumidos por todas as
partes envolvidas no método, conforme esquema 8. Ressalta-se que todos devem
ter como objetivo a qualidade total do processo. Entende-se por qualidade total do
processo, conforme exposto em 2.1. a junção das qualidades sócioeducacional,
profissional e a da obra, sendo esta última consequência das duas primeiras.
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espera
espera

espera

deve

deve
deve

Esquema 8 – Parceria mútua dos envolvidos.
Fonte: Elaborado pelo autor (2009).

Esclarece-se, a seguir, o dever de cada um dos envolvidos e o que será
esperado por eles.
O método deve:
a) fornecer as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de seus
ideais;
b) ministrar aulas semanais para os trainees, dividindo as turmas pelo cargo
e separando os encarregados em duas turmas diferentes;
c) visitar quinzenalmente o canteiro de obras para que seja acompanhada in
loco a evolução dos trainees e da obra – exceção dos casos semanais;
d) executar quinzenalmente a avaliação dos trainees e sua respectiva obra,
o que resultará na avaliação trimestral;
e) controlar todo o processo de cadastro, análise e avaliação do método por
intermédio do programa “PAM”;
O método espera:
a) desenvolver parceria com a empresa;
b) participação intensa dos trainees, sendo os mesmos incentivados pela
empresa;
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c) empenho da empresa e dos trainees ao empregar o caderno de
procedimentos, a fim de equalizar as obras e uniformizar sua atuação
executiva;
d) empenho, também, na correção das não-conformidades explicitadas pelo
consultor nas visitas de campo;
e) não ser considerado fiscal de obra e/ou seu administrador.
Os deveres da empresa resumem-se em:
a) fornecer ambiente de trabalho favorável para todos que integram a obra;
b) comprometer-se com melhorias contínuas;
c) incentivar a participação no método do coordenador, engenheiro
residente e encarregado administrativo da obra, seja nas avaliações
mensais, ou na interação com os trainees e o consultor;
d) estar ciente e de acordo quando o trainee precisar se ausentar das aulas.
Será permitido, em cada nível, até 15% de faltas.
A empresa espera:
a) parceria com o método;
b) potencializar a qualidade de sua equipe e, por conseguinte, da obra;
c) aumentar o vínculo com os funcionários e entre eles mesmos, além de
sua motivação;
d) reduzir patologias durante a execução e/ou no pós-obra;
e) fortalecer a marca.
O trainee deve:
a) se dedicar integralmente ao método, justificando o investimento feito pela
empresa, comprometendo-se com melhorias contínuas em sua formação
e na execução da obra;
b) procurar não faltar às aulas, pois o limite é de 15% de faltas;
c) seguir o caderno de procedimentos da empresa, propondo alterações,
quando necessárias;
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d) cooperar no coaching ao “cachimbo”.
O trainee espera:
a) progredir como pessoa e profissional;
b) ter um plano de carreira concreto, com cargos e valores estabelecidos;
c) estreitar o vínculo com o meio técnico;
d) otimizar a qualidade de sua obra.
Constata-se que o engajamento do método parte dele próprio ao transpor o
conhecimento teórico para a prática no canteiro; da empresa ao buscar melhorar a
qualidade dos seus profissionais e, consequentemente, de suas obras; e dos
trainees ao aproveitarem uma oportunidade única.
Procurou-se, assim, esclarecer o papel e a participação dos envolvidos. Com
a ciência de todos, estes termos serão empregados desde o início e deverão ser
seguidos ao longo do método. Com respeito e compromisso mútuo, acredita-se que
não se terá maiores dificuldades para o seu cumprimento.
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5 AS AVALIAÇÕES PREVISTAS NO MÉTODO
A avaliação é parte essencial para o acompanhamento evolutivo dos
trainees e, consequentemente, das obras, assim como do próprio método. Por meio
de cada avaliação específica, pode-se concluir se os objetivos foram alcançados ou
não, diagnosticando onde, quando e porque não foram, e quais procedimentos
devem ser adotados para saná-los.
Segundo os professores Jorge Campos e Sebastião Guimarães:
Até recentemente, dizia-se, nas empresas, que o importante era
treinar os funcionários. A própria ISO – norma 9001:1994 –
enfatizava a importância do treinamento, exigindo que se fizesse
treinamento e provasse que ele foi realizado. Já a nova versão –
norma ISO 9001:2000 – não só exige que empresas desenvolvam
treinamento, mas que também avaliem sua eficiência e eficácia
(CAMPOS E GUIMARÃES, 2008, p. 66).

A atitude referente ao processo de qualificação mudou na própria norma. O
diploma, como documento apenas comprobatório da realização de um curso, não
possui grande relevância atualmente, pois, tem-se como prioridade a quantificação
do aprendizado em si, por meio de sua eficiência e eficácia nas competências
desenvolvidas no profissional. Para muitos, esta informação pode ser considerada
óbvia, no entanto, não era praticada, sendo constatada a necessidade de alterações
na norma. Essa situação é ratificada mediante a afirmativa de Campos e Guimarães
(2008, p. 65 apud KAPLAN e NORTON, 1997, p. 21): “medir é importante: o que não
é medido não é gerenciado”.
Constatada a importância do gerenciamento da qualificação profissional por
meio da medição supracitada, emprega-se esta filosofia na estrutura avaliativa do
método exposto, em suas três vertentes: auto-avaliação, avaliação feita pelo
superior e avaliação trimestral.
As avaliações e seus detalhamentos estão inclusos na programação do PAM
(Programa de Auxílio ao Método), sendo considerados fundamentais para o
gerenciamento do método. Trata-se do último tópico do menu principal (figura 20).
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Figura 20 – Programa PAM - Menu Avaliação.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

Ao clicar em “Avaliação”, aparecerão os três tipos existentes na estrutura do
método (figura 21). Cada uma das avaliações tem seu papel no processo,
vinculando-se, sempre, à medição mencionada por Campos e Guimarães (2008).

Figura 21 – Programa PAM - Menu Tipos de Avaliação.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

As duas primeiras referem-se à avaliação do trainee, realizadas logo após
seu ingresso em cada nível do método. São feitas por ele mesmo e pelo seu
superior. A última, avaliação trimestral, resultará na nota final do trainee e, por
consequência, da obra. Destaca-se que, para as auto-avaliações e aquelas feitas
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pelo superior, será utilizado o sistema tradicional de notas, 1 a 10, acrescido de
conceitos, conforme quadro 4.
REGULAR
1

2

BOM
3

4

5

ÓTIMO
6

7

8

EXCELENTE
9

10

REGULAR - por estar no início de sua formação, ou por ela não ter tido o
devido foco neste tema, necessita ser acompanhado mais de perto para se
desenvolver de forma adequada desde a base. Essencial: tem força de vontade
para evoluir;
BOM - tem sua formação básica mais estruturada no tema. Pode e deve
avançar, uma vez que ainda tem muito a aprender. Essencial: demonstra
capacidade e empenho para o avanço;
ÓTIMO - mostra-se apto para decidir por si só a condução do serviço proposto
relacionado ao tema. Tem conhecimento o bastante para dar fundamento à
base dos demais integrantes da equipe. Essencial: almeja a excelência;
EXCELENTE – em desenvolvimento avançado, visa atingir a excelência no
tema. É experiente e extremamente seguro em suas ações, não tendo receio de
ensinar, além da base, os integrantes da equipe. Essencial: nunca para de
crescer.

Quadro 4 – Sistema utilizado para as duas primeiras avaliações.
Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Campos e Guimarães (2008).

Este método avaliativo visa facilitar a compreensão do responsável pela nota
e a praticidade ao realizar a avaliação, pois, para cada conceito, foram elaborados
os comentários pertinentes. Dessa maneira, espera-se cooperar com o avaliador.
Na avaliação trimestral será utilizado sistema tradicional de notas, 1 a 10
(figura 22), sem os conceitos e seus comentários.

Figura 22 – Sistema utilizado para as avaliações trimestrais.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

Cada quesito conta com a devida análise a ser feita sobre o item avaliado e,
caso ainda se tenha alguma dúvida a respeito, pode-se consultar o “Arquivo de
Auxílio à Avaliação”, intitulado como 3 A’s, exposto no apêndice R.
Resumidamente, o 3 A’s aborda o que deve ser constatado pelo avaliador,
tratando-se da padronização dos critérios a serem seguidos por ele para que a nota
seja dada. Na figura 23 é exposto um trecho deste documento, mais especificamente
do tema “Organização”, sobre a aplicação dos 5 “S”.
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Figura 23 - Trecho retirado do “Arquivo de Auxílio à Avaliação” – 3 A’s.
Fonte: Elaborado pelo autor (2009).

Nos subitens seguintes, serão explicitados os três tipos de avaliação que
compõem o método e seus respectivos conteúdos.

5.1 Auto-avaliação dos trainees
O objetivo da auto-avaliação é auxiliar o trainee na elaboração de uma visão
crítica dos cinco temas que serão trabalhados no método (“pentágono”). Acredita-se
que ele será capaz de constatar o nível atual de seus conhecimentos e poderá
acompanhar o progresso obtido ao longo do método, registrando-o, a cada passo,
no programa (figura 24).
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Figura 24 – Programa PAM - Auto-avaliação do Trainee.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

Feita no início de cada nível, a auto-avaliação busca fornecer, aos trainees,
diretrizes referentes aos temas que merecem certa ênfase no presente nível. Ela os
auxilia a trabalhar estes temas para que sejam equiparados aos demais.

5.2 Avaliação pelo superior
Nesta avaliação, figura 25, a análise sobre os conhecimentos do trainee é
feita, a cada nível, por seu superior hierárquico. Mediante esta opinião, resultado da
convivência cotidiana, o profissional recebe mais uma ferramenta para auxiliar sua
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compreensão quanto aos seus conhecimentos e para ter a ciência do que pode ser
melhorado em cada um dos temas trabalhados pelo método.

Figura 25 – Programa PAM - Avaliação do Trainee pelo Superior.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

As avaliações comentadas no item anterior e neste não influenciarão no
nível do avaliado e nem na sua avaliação trimestral. Servem para eles situarem seus
conhecimentos e analisarem as mudanças ocorridas ao final de cada nível.
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5.3 Avaliação trimestral
A avaliação trimestral é a concretização do gerenciamento comentado no
início deste capítulo. Pretende analisar o aprendizado assimilado pelo trainee, a fim
de gerenciar o método, com a expectativa de torná-lo eficiente e eficaz nos seus
afazeres. Segundo a norma ISO 10015 (2001), isto ocorrerá se forem seguidos os
procedimentos e alcançados os requisitos especificados.
A visita quinzenal do consultor, comentada no item 4.7, resultará em um
relatório com avaliação geral da obra (fruto da aplicação prática dos trainees) na
etapa em que ela se encontra e com recomendações de ajustes e/ou revisões.
Amparadas por fotografias, estas recomendações ilustrarão os fatos e servirão de
auxílio para explanações na obra e em sala de aula. As partes envolvidas tomarão
ciência deste relatório para que estes ajustes e/ou revisões possam ser verificados
na quinzena seguinte. Com bons diagnósticos, podem ser delineados os
prognósticos.
Enquanto o consultor faz avaliações quinzenais para ter como resultado uma
das notas do trimestre, os demais integrantes do corpo avaliativo - engenheiro
residente, coordenador de obras e encarregado administrativo - farão avaliações
mensais. A média das duas avaliações quinzenais do consultor somada com a
avaliação mensal dos outros envolvidos resultará em uma das três notas, onde, por
meio da média aritmética, será obtida a nota da avaliação trimestral (esquema 9) do
trainee e, consequentemente, da obra.

Esquema 9 – Avaliações quinzenais e mensais que resultam na trimestral.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).
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Dessa forma, consegue-se integrar os períodos (quinzenal e mensal) para a
obtenção da avaliação trimestral do trainee. Portanto, a nota do trimestre não será
proveniente somente de um resultado, sendo lançados na fórmula 1 - referente à
Nota do Trainee (NT).
NT= (AT1º + 2 x AT2º + 3 x AT3º + 4 x AT4º)/ 10

(1)

Legenda:
NT- Nota do Trainee - no primeiro nível
ATn- Avaliação Trimestral do trainee (n= 1º, 2º, 3º e 4º Trimestre)

É importante salientar que a fórmula 1 só é válida para trainees que se
encontram no primeiro nível (A - encarregados ou 1 - mestres), independente dos
seus cargos. O peso crescente estipulado para as notas, ao longo dos trimestres, é
uma maneira de motivar o trainee a avançar na carreira. Portanto, após a conclusão
do primeiro nível, a fórmula utilizada para gerar a sua nota será substituída pela
média aritmética de suas avaliações trimestrais. Isto porque ele já estará totalmente
adaptado ao método.
As NT’s são obtidas por fórmulas específicas (quadro 5) para cada um dos
cinco temas que compõem o “pentágono”.

APRESENTAÇÃO DAS NT’s POR TEMA DO “PENTÁGONO”
FUNDAMENTOS TÉCNICOS

(Engº. Residente x 3 + Consultor x 4 + Coordenador x 3)/ 10

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

(Engº. Residente x 3 + Consultor x 4 + Coordenador x 3)/ 10

ORGANIZAÇÃO

(Engº. Residente x 3 + Consultor x 4 + Coordenador x 3)/ 10

RELACIONAMENTO

(Engº. Residente x 4 + Consultor x 2 + Coordenador x 4)/ 10

LIDERANÇA

(Engº. Residente x 4 + Consultor x 4 + Coordenador x 2)/ 10

Quadro 5 – Apresentação das Notas dos Trainees (NT’s).
Fonte: Elaborado pelo autor (2009).

Caso o tema avaliado seja dividido em grupos, sua nota será obtida por meio
da média dos grupos que forem avaliados. Por exemplo, em fundamentos técnicos a
obra pode estar com alguns grupos sendo executados (fundação e estrutura –
exemplo) e outros não (instalações, alvenaria e acabamentos – exemplo). Assim
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sendo, obtém-se as notas para fundação e estrutura e é feita a média aritmética
delas para se ter a nota de fundamentos técnicos. Todas utilizam a mesma
formulação do tema a que pertencem.
Como complemento para a Nota do Trainee (NT), a fim de obter a Nota Final
do Trainee (NFT), tem-se a nota concedida pelo consultor que comumente visita sua
obra. Seu registro faz-se por meio do item “Potencial Para Evoluir (PPE)”, o qual é
inserido no programa “PAM”. Este consultor, para compor a sua nota, pode e deve
dialogar com os demais profissionais que têm contato com o trainee, entre eles, os
professores, superiores e colegas de obra. Uma vez formulada, têm-se as duas
notas que irão compor a Nota Final do Trainee (NFT), exposta, abaixo, na fórmula 2.
NFT= 0,7 x NT + 0,3 x PPE

(2)

Legenda:
NFT- Nota Final do Trainee
NT- Nota do Trainee
PPE- Potencial Para Evoluir

Para se calcular a Nota Final da Obra (NFO), obtida a partir das Notas dos
Trainees (NT), deve-se fazer a média aritmética, conforme esclarece a fórmula 3.
NFO= (NTm + NTe1 +NTe2)/ 3

(3)

Legenda:
NFO- Nota Final da Obra
NTm- Nota do Trainee (mestre)
NTe1; e2- Nota do Trainee (encarregado 1; encarregado 2)

As Notas Finais dos Trainees (NFT) não são consideradas para o cálculo da
Nota Final da Obra (NFO), pois o “Potencial Para Evoluir (PPE)” é algo específico do
trainee.
Destaca-se, também, que todas as fórmulas e detalhes referentes à
avaliação estarão inseridos na estrutura da programação e na parte visual do PAM,
sendo expostas e ilustradas em cada subitem. Demais detalhes referentes à
aprovação estão explicitados no item 5.4.
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Ao final de cada trimestre, os resultados obtidos nesta avaliação serão
apresentados, por meio de gráficos, aos trainees, seus superiores e os demais
envolvidos na obra. O objetivo desta apresentação é estabelecer parâmetros para
que todos fiquem cientes do progresso alcançado ao longo do método, e, assim,
incentivar sua participação no processo.
Para elucidar a apresentação, tem-se como exemplo uma avaliação fictícia
de liderança representada no gráfico 7. Ciente de seu desempenho em cada
trimestre, o trainee constatará o que tem para melhorar. Estando atento ao seu
crescimento e em constante comunicação com os avaliadores, espera-se que sejam
alcançados os objetivos almejados pelo trainee e traçados pelo método.

Gráfico 7 – Exemplo de trecho do resumo da avaliação.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

Por meio das avaliações, procura-se apurar o que de fato foi assimilado e
aplicado, os resultados práticos obtidos, o porquê da não aplicação de algum
conhecimento específico, entre outros esclarecimentos que busquem, sempre, o
aperfeiçoamento do profissional e, consequentemente, da obra.
Nos subitens seguintes serão abordados os principais assuntos a serem
avaliados.
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5.3.1 Fundamentos técnicos
Este item é subdivido em cinco grupos principais: fundações, estrutura,
instalações (hidráulicas e elétricas), alvenaria e acabamentos. São estes os estágios
em que a obra pode se encontrar. Elaborou-se esta divisão para se obter controle
específico das necessidades de cada um dos grupos e seus detalhamentos.
Entre os cinco temas propostos, estipulou-se que este será o único avaliado
de maneira coletiva. Isto porque não é viável se mensurar a parte executiva de
maneira individualizada, pois acaba envolvendo mais de um trainee.
Nos subitens abaixo, serão apresentados breves descrições sobre cada um
dos grupos e suas respectivas telas do programa “PAM”.
◦ Fundações
Pode-se iniciar a explanação deste grupo abordando os preparativos que
envolvem a sua realização, já nas primeiras intervenções no canteiro, ou seja, desde
a terraplenagem até a marcação do gabarito. Afinal, é por meio da execução correta
destes serviços que se têm campo para a realização da fundação em si.
Segundo o Engenheiro Ivan Joppert Jr.:
A fundação de uma edificação não é o item mais oneroso de uma
obra, podendo o seu custo variar entre 3% e 7% do custo total do
empreendimento. Apesar disso, erros conceituais de método e vícios
executivos podem acarretar custos diretos e indiretos elevadíssimos,
desde reforços e recuperação estrutural até ações jurídicas de
conseqüências imensuráveis (JOPPERT JR., 2007, p. 91).

Compreende-se deste trecho que a busca pela qualidade deve ser estendida
por todos os grupos técnicos, não importando o peso de sua participação
orçamentária. Apesar da fundação não estar visível na obra em seu resultado final, é
o seu ponto de partida, por isso o comprometimento técnico com sua execução não
pode ser negligenciado. Portanto, a primeira etapa executiva deve servir de exemplo
para as demais, no que tange à qualidade do processo. Para que isto ocorra,
espera-se, por parte dos trainees, esta conscientização.
Na avaliação desta etapa serão seguidos procedimentos que abrangem, de
forma ampla, todos os tipos de fundações e contenções. Incluem-se nestes
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procedimentos, desde a demolição de eventual edificação existente até a limpeza da
cabeça das estacas e dos tubulões para a concretagem dos pilares.
Abaixo, a figura 26 exibe a parte do programa destinada à avaliação de
“Fundações”.

Figura 26 – PAM - Fundamentos técnicos - Fundações.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).
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Por meio desta avaliação, dependendo do estágio em que se encontra a
obra, soma-se, ou não, sua nota com a dos outros grupos (estrutura, alvenaria,
instalações e acabamento), obtendo-se a nota de fundamentos técnicos dos trainees
e, consequentemente, da obra.
◦ Estrutura
A abordagem, neste tópico, é mais direta do que no anterior, direcionandose, especificamente, à sua execução.
Faz-se uma análise dos materiais e das ferramentas pertinentes ao grupo e,
de imediato, inicia-se a verificação das etapas que constituem a sua execução. De
maneira objetiva, analisa-se a montagem das formas, dos cimbramentos e das
armaduras. Em seguida, verifica-se, diretamente, a concretagem, com foco em sua
aplicação, cura e no controle tecnológico. Para encerrar, é feita uma conferência
pormenorizada da estrutura já finalizada.
A tela do programa referente à avaliação trimestral do grupo “Estrutura”
encontra-se a seguir (figura 27).
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Figura 27 – PAM - Fundamentos técnicos - Estrutura.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).
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Por mais concisa que esta avaliação esteja, busca atingir tópicos essenciais
para o seu conteúdo, com a intenção de manter a agilidade do processo avaliativo.
Essa eficácia é necessária, pois não se pode, por exemplo, ocupar muito tempo de
um coordenador de obras. Contudo, não se pode criar algo extremamente sucinto.
Nesse

processo,

o

importante

é

encontrar

o

equilíbrio

necessário

para

contrabalançar a avaliação e o tempo gasto em sua execução, sem prejudicar seu
conteúdo.
◦ Alvenaria
Neste tópico, assim como no anterior, o enfoque é mais direto. Inicia-se da
mesma maneira, com uma análise geral dos materiais e das ferramentas
empregados nesta etapa. Dada a amplitude desta fase, que abrange desde a
alvenaria de vedação até a estrutural, os conceitos serão avaliados de maneira
condizente para ambos os tipos de alvenaria.
De acordo com o Engenheiro Hélio Alves Azeredo:
Alvenaria é toda obra constituída de pedras naturais, tijolos ou blocos
de concreto, ligados ou não por meio de argamassas, comumente
deve oferecer condições de resistência e durabilidade e
impermeabilidade (AZEREDO, 1977, p. 125).

Conclui-se, portanto, que a junção proposta para a abordagem dos tipos de
alvenaria é correta, apesar das especificidades de cada um, como, por exemplo, a
diferença das resistências da alvenaria estrutural para a de vedação. Essa foi a
maneira encontrada para otimizar o tempo, porém é primordial respeitar suas
particularidades, por mais que possuam concepções semelhantes.
Para demonstrar como se realiza esta junção, é exposta a tela da avaliação
do grupo “Alvenaria”, na figura 28, a seguir.
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Figura 28 – PAM - Fundamentos técnicos - Alvenaria.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

Na busca constante pela praticidade no processo avaliativo, os conceitos de
racionalização empregados em sua elaboração tornam-se o seu diferencial. Por
meio de atitudes simples, como esta otimização, acaba-se obtendo resultado
satisfatório na dinâmica deste processo.
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◦ Instalações
Em um único tópico, abrange-se tanto as instalações hidráulicas como as
elétricas. Nele, a atenção volta-se para detalhes técnicos e executivos que
influenciam, diretamente, a qualidade final do empreendimento. Busca enfocar os
detalhes pertinentes a esse grupo, pois é neste que o trainee exercerá mais a sua
capacidade de gerenciamento (principalmente o mestre).
A ideia é, portanto, dar ênfase aos pontos principais que compreendem as
verificações a serem executadas neste processo. Abrange desde os materiais
disponibilizados no canteiro, pela empresa terceirizada, até o teste final, incluindo os
detalhes executivos presentes no caderno de procedimentos da construtora, nas
normas específicas da área e no conhecimento dos envolvidos.
Para visualizar a avaliação do grupo “Instalações”, a figura 29 ilustra a tela
do programa PAM referente a esta parte.
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Figura 29 – PAM - Fundamentos técnicos - Instalações Hidráulicas.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

A divisão do grupo instalações em abas fez-se necessária, pois em uma
única aba a tela ficaria extensa e cansativa para o preenchimento das notas. Teve-
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se, também, por meio desta divisão, o intuito de facilitar sua visualização. Dessa
forma, a figura 30 ilustra a avaliação das instalações elétricas.

Figura 30 – PAM - Fundamentos técnicos - Instalações Elétricas.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).
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Com esta separação em abas, expõe-se a liberdade presente na elaboração
do programa. Cada um dos grupos segue o padrão estipulado, mas com certa
independência entre eles.
◦ Acabamentos
A variedade de acabamentos encontrados no mercado é cada vez maior,
aumentado, assim, a atenção necessária e os cuidados básicos para sua utilização.
Dessa maneira, dos cinco grupos inseridos em “Fundamentos técnicos”, este é,
definitivamente, o mais amplo. Como proceder em meio à tamanha amplitude foi o
desafio na avaliação deste grupo.
Além da análise geral dos materiais e ferramentas empregados, únicos itens
“padronizados” nas avaliações, concentrou-se nos tópicos mais abrangentes, ou
seja, aqueles com a maior quantidade de assuntos. Tais tópicos foram direcionados
às esquadrias, ao revestimento de parede, fachada e piso, ao forro, à pintura e às
peças de acabamento. O resultado demonstra-se na figura 31, onde a tela da
avaliação de “Acabamentos” está exposta.

108

Figura 31 – PAM - Fundamentos técnicos - Acabamentos.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).
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Nota-se que o tema, por ser muito amplo, foi resumido sem perder sua
diretriz. Os tópicos seguem uma linha de raciocínio lógico e, sem se prolongarem de
forma demasiada ou apresentarem lacunas, abordam os principais grupos de
acabamentos na avaliação.

5.3.2 Aspectos administrativos
Os aspectos administrativos cooperam diretamente na evolução da obra e,
consequentemente,

em

seus

resultados.

Os

trainees

devem

desenvolver

características direcionadas para o gerenciamento dos grupos administrativos que
envolvem a obra, sendo eles: equipe da obra, materiais, prazos e documentos de
acompanhamento da obra (diário de obra e relatórios).
Para que se obtenha o resultado final dos aspectos administrativos, as notas
assinaladas no programa são inseridas em uma fórmula que, por meio da média
aritmética da avaliação dos grupos administrativos supracitados, compõem a
programação do PAM, sendo sua tela exibida a seguir (figura 32).
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Figura 32 – PAM - Aspectos administrativos.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

Nota-se que os quatro grupos citados foram inseridos em uma única
avaliação. Não houve a necessidade da separação por abas, como a executada em
“Fundamentos técnicos”, pois foi possível apresentar todos na mesma tela. Além
disso, outra diferença quando comparado com “Fundamentos técnicos” é o
preenchimento, necessariamente, de todos os quesitos desta avaliação, pois tratamse de grupos interligados (em conjunto).
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◦ Equipe da obra
A primeira tarefa a ser realizada, antes do início do trabalho na obra, é a
verificação do quadro de efetivo. Esta constatação é feita mediante a análise da
relação entre o cronograma traçado pelo setor de planejamento da empresa e o
número de trabalhadores presentes no canteiro de obras. Caso seja constatada a
insuficiência destes ou seu excesso, os trainees devem entrar em contato com o
encarregado administrativo para que ele providencie a solução.
Na obra, separar as frentes de trabalho pelas cores de seus capacetes é
uma iniciativa interessante e deve ser requisitada junto às empresas terceirizadas
que, porventura, venham a integrá-la. No quadro 6, demonstra-se, por intermédio de
um quadro de efetivo, como esta política é adotada. Caso não seja possível separar
pelo cargo, no mínimo devem ser distinguidas, também através de cores, as
empreiteiras que integram a obra.

Quadro 6 – Quadro de efetivo controlado por cores.
Fonte: Elaborado pelo autor (2007).

O uso de cores nos capacetes será um facilitador para a identificação do
número de trabalhadores pelo apontador e, principalmente, auxiliará o mestre na
distribuição da mão-de-obra presente no canteiro. Poderá, assim, direcionar melhor
as frentes de trabalho e solucionar as pendências, do caminho crítico, elucidadas no
cronograma.
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Destaca-se que, a quantidade de efetivo na mão-de-obra não garante o
aumento da produção. Mestres e encarregados, nesta fase gerencial-administrativa,
devem ter discernimento e perspicácia sobre este conceito e colocá-lo em prática. É
importante que separarem o bom profissional do ruim, ao montarem uma equipe que
trabalhe em conjunto e focada na produção no canteiro. Os profissionais ruins,
definitivamente, não interessam à obra.
Para a seleção dos bons profissionais, o trainee deve compreender que a
diferença entre os termos produção e produtividade é importante para proceder à
distinção supracitada, no canteiro, dos profissionais na montagem da equipe da
obra. Com o entendimento destes conceitos pode-se fazer a análise de rendimento
do trabalhador de maneira mais exata. Cada um dos termos é definido a seguir:
a) produção: quantidade física produzida em um determinado período préestabelecido;
b) produtividade: relação do tempo destinado ao que foi produzido sobre o
que se esperava produzir, obtido em porcentagem. Deve-se descontar o
tempo parado quando se tem algum problema específico que veio a
interromper ou retardar a produção (AMORIM, 2008).
O propósito disto é evitar que a obra tenha números como os obtidos em
pesquisa realizada pela empresa de consultoria Neolabor, em diversas obras de
diferentes regiões do Brasil. Nela, constatou-se a porcentagem de distribuição do
tempo no canteiro, conforme ilustra o gráfico 8.

Gráfico 8 – Porcentagem de distribuição de tempo na obra.
Fonte: Colencini Jr.; Guerrini (1998) apud Vargas (1995).
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O maior índice constatado neste gráfico é referente à ociosidade. A
responsabilidade, por sua ocorrência, não é única e exclusiva da mão-de-obra. O
trainee, ao gerenciar sua equipe, não pode deixar que a ociosidade obtenha
tamanha proporção na distribuição de tempo do profissional na obra.
É importante constatar sua causa, a fim de que seja evitada ao máximo
possível. No gráfico 9, abaixo, são demonstrados os fatores responsáveis pelas
paralisações e esperas.

Gráfico 9 – Fatores responsáveis pelas paradas e esperas.
Fonte: Colencini Jr.; Guerrini (1998) apud Vargas (1995).

Portanto, o mestre e os encarregados devem estar atentos na administração
de sua equipe, no fornecimento de campo de trabalho e nas condições para a
execução dos serviços. Somente desta forma estarão embasados para cobrarem a
produtividade.
O gráfico 10 ilustra a distribuição do tempo em obra, medida, no exemplo, na
fase de execução da estrutura.

Gráfico 10 – Distribuição de tempo em obra – fase de estrutura.
Fonte: Colencini Jr.; Guerrini (1998) apud Vargas (1995).
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O aumento do tempo produtivo depende da seleção da equipe, e, também,
da administração desta equipe. A obra reflete a atitude dos trainees. Assim sendo,
cabe a esses profissionais gerenciarem a produção e seus resultados.
Outra função que deve ser gerenciada pelos trainees é a segurança no
trabalho. Mediante as instruções e constantes diretrizes passadas pelo engenheiro
de segurança, estes profissionais devem tomar as devidas providências e geri-las
como item primordial para a execução de qualquer serviço, respeitando sempre a
Norma Regulamentadora 18 (NR 18) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e
as demais normas e legislações pertinentes.
Com base no diagrama causa-efeito, o esquema 10 ilustra os dois
indicadores que medem e monitoram a segurança na obra. O proativo é aquele que
detecta as fontes de possíveis riscos antes mesmo que alguns deles se concretizem.
Já o reativo é pós-ocorrência, auxiliando o processo com informações advindas do
fato acontecido. Os trainees devem se basear no proativo, tendo a coordenação
exercida pelo engenheiro de segurança, da sua obra, na busca da prevenção. Os
reativos servirão de base para este engenheiro aperfeiçoar o preparo do proativo e,
também, para ilustrar com fatos reais os acontecimentos às equipes das obras
(BENITE, 2004).

Esquema 10 – Abrangência dos indicadores proativos e reativos.
Fonte: Benite (2004).

O objetivo é a proteção do ser humano, por meio da atuação proativa, ou
seja, seguir as devidas medidas de controle recomendadas para evitar acidentes na
obra. Como resultado, obtém-se a qualidade de uma obra segura para os envolvidos
diretamente, visitantes, vizinhos, transeuntes e outros.
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◦ Materiais
Desde a aquisição de um material até sua aplicação, os trainees devem
participar do processo como gestores. Gerir a qualidade deste processo junto com o
encarregado administrativo da obra, retroalimentando-o com informações referentes
à empresa contratada e ao produto fornecido. O objetivo é que a produção não seja
afetada pela falta de material e/ou sua baixa qualidade.
Esta retroalimentação é um feedback, por parte da obra, para o setor de
compras da construtora. Dessa forma, pode-se qualificar, com embasamento, os
fornecedores que integram seu banco de dados. Criam-se, assim, as parcerias que
cooperarão no prazo, orçamento e na qualidade do processo executivo. Sejam estas
parcerias para o fornecimento dos materiais, ou para os serviços.
Com o crescimento do setor da construção civil, alguns materiais e
equipamentos costumam faltar no mercado. Ao exercerem a função de gestores,
mestres e encarregados devem estar atentos à movimentação externa e planejarem
com antecedência, maior do que a comumente utilizada, a entrega dos insumos.
Esta adaptação à realidade encontrada é uma característica importante e que deve
ser desenvolvida por estes profissionais.
Além desta adaptação, quem vivencia ou já vivenciou um canteiro de obras
sabe que, por melhor estruturada que esteja a obra, imprevistos ocorrem. Estes
casos, de compras de materiais com urgência, devem ser solucionados junto ao
encarregado administrativo. Cabe aos trainees demonstrarem rápido poder de
reação para resolverem a pendência.
Para o recebimento dos materiais, mestres e encarregados ficam
incumbidos de escolher e preparar o funcionário responsável por esta tarefa. A fim
de se evitar problemas futuros, devem especificar os cuidados a serem tomados no
processo, no que se refere à conferência da quantidade e da qualidade do material
recebido. O acompanhamento é necessário até o momento em que este funcionário
estiver lidando de maneira correta e segura com esta função.
Após o recebimento, faz-se o transporte e a estocagem. Baseado nos locais
pré-estipulados pelo setor de planejamento, a equipe tomará as devidas precauções
no transporte dos materiais, com relação às intempéries, na maneira de estocagem
e em outros detalhes previstos nos procedimentos e normas da empresa. Os
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funcionários responsáveis por estas tarefas sempre devem ser supervisionados
pelos trainees que, mesmo atarefados, deverão estar atentos aos detalhes.
No tocante a utilização destes materiais, deve-se estar atento à redução das
perdas no canteiro. Em matéria publicada na Revista Téchne, são apontadas oito
categorias de perdas, segundo a sua natureza, a saber:
1) superprodução: quantidades superiores às necessárias de
materiais produzidos (por exemplo, concreto);
2) substituição: uso de material com desempenho superior ao
especificado (por exemplo, aço de resistência maior);
3) espera: falta integração entre fluxo de materiais e atividades dos
operários;
4) transporte: devido à programação falha, má disposição dos
materiais no canteiro;
5) procedimento em si: como por exemplo, falta de padronização em
procedimentos;
6) estoques: a manutenção de estoques em excesso;
7) movimento: causadas pela movimentação desnecessária dos
operários;
8) elaboração de produtos defeituosos: produtos que já vêm
defeituosos da fábrica (NORIE, 1996, p. 30-3).

Neste processo de industrialização do setor, o desperdício, incluso nas
perdas, deve ser nulo. Este objetivo somente será alcançado, do modo esperado,
com a qualificação dos envolvidos e a criação de um caderno de procedimentos
executivos, responsável pela padronização dos processos.
Exemplifica-se a importância desta padronização, por intermédio do
contrapiso ilustrado na figura 33. Com a definição de sua espessura no caderno de
procedimentos da empresa e o preparo dos trainees que gerenciarão a execução,
pergunta-se: qual será a economia obtida?

Figura 33 – Padronização nas execuções - Contrapiso.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).
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Em um primeiro momento, pode parecer um valor irrisório perto do
orçamento total da obra. Porém, caso somadas as reduções de custos e prazos
geradas nos mais diferentes grupos executivos que se tem na obra, este valor passa
a ser financeiramente significativo. Esta padronização, sendo estendida às diversas
obras da empresa, terá um impacto econômico destacável.
◦ Prazo
Inicia-se a obra com o cronograma elaborado pelo setor de planejamento da
construtora. No canteiro, concretizar as ações nos prazos estipulados é incumbência
de seus responsáveis. O engenheiro residente, coordenador das ações, tem nos
trainees os realizadores diretos.
Seguindo esta linha de raciocínio, a administração do prazo é fator
imprescindível para que os trainees obtenham sucesso neste quesito. Saber lidar
com as datas estipuladas, por meio do tempo de execução de cada frente a ser
explorada, analisando o que é crítico neste caminho e as ligações entre as tarefas,
são conceitos fundamentais para seu desenvolvimento.
Estes conceitos correspondem à transformação do planejamento teórico em
prático, ou seja, sua concretização. Têm-se as diferenças e peculiaridades de um
para o outro, porém devem ser seguidos alguns dos princípios básicos já
comentados.
Segundo o Engenheiro Ercio Thomaz:
[...] O planejamento não se limita a dimensionar equipes, quantificar
insumos, programar entregas, orçar, descobrir o caminho crítico num
diagrama de Gantt. Planejar, muito mais do que isso, é selecionar a
melhor tecnologia, obter o máximo de racionalização de cada
processo, ordenar os processos e as equipes, equacionar as
interfaces (THOMAZ, 2001, p. 358).

A atitude a ser tomada para equacionar as interfaces provê do mestre e dos
encarregados. Por serem detentores da responsabilidade para tal, devem ter a
iniciativa de implementar a racionalização referida acima. Esta ocorre por meio da
parceria entre as ferramentas passadas pelo setor de planejamento da empresa,
com a experiência antes obtida empiricamente e, agora, com a integração do
método.
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É importante que os trainees saibam fazer a leitura correta do cronograma
como um todo, analisando todo o contexto, e não somente seus pontos específicos.
Utilizam-se, por exemplo, de datas-marco para a execução dos serviços que
compõem o caminho crítico, o que acaba contribuindo no controle do cronograma.
Com este conhecimento, conseguem programar a curto, médio e longo prazo, não
sendo surpreendidos ao longo da obra.
Soma-se ao controle referido acima, a previsão e estruturação de equipes
para a execução dos serviços que compõe este caminho crítico. Destaca-se que,
para o cumprimento dos prazos, os trainees devem impor o ritmo das realizações no
canteiro de forma centrada e racional. Ou seja, conscientemente.
◦ Relatórios
O mais conhecido dos relatórios é o diário de obras. Por meio dele, têm-se
as descrições técnicas dos serviços executados no dia, bem como condições
climáticas, visitas ocorridas, entre outros fatores da obra. Como resultado obtém-se
maior controle dos fatos e segurança em qualquer necessidade futura.
A habitualidade na feitura do diário é adquirida mediante a constância deste
ato. Sua importância é somente constatada quando há a necessidade de recorrer a
alguma informação ou instrução do passado. Cabe ao mestre o comprometimento
para que sua obra não sofra com a “desmemória”.
O mesmo princípio convém para os demais relatórios implantados pela
empresa. Por melhor que seja, só trará resultados caso seja encarado com
seriedade. Acredita-se que todos os relatórios serão respeitados e cumpridos de
forma correta pelos trainees.

5.3.3 Organização
É responsável pela primeira impressão que a obra passa para o seu entorno.
Canteiro limpo, ordenado e sinalizado são as premissas para a obtenção desta
organização. Deve-se, portanto, haver a conscientização, dessa responsabilidade,
por todos os envolvidos com a obra.
Externamente, a primeira visualização que se tem é do tapume, anteparo
que cerca a obra para evitar a entrada de pessoas não autorizadas no canteiro. A
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fotografia 3 exemplifica o tapume metálico, opção que une a racionalização de custo
(execução e manutenção), o tempo de duração e a estética privilegiada. Pode ser
reutilizado em outras obras da empresa, assegurando um padrão diferenciado logo
na entrada.

Fotografia 3 – Tapume metálico.
Fonte: Calha Forte8 (2009).

Não se pretende criar regras e proibir, por exemplo, o uso da madeira. Devese, porém, estar ciente da vida útil e da qualidade do material a ser adquirido, bem
como sua manutenção.
Seguindo o mesmo raciocínio utilizado com o tapume, aborda-se a
profissionalização dos canteiros de obras (escritórios, vestiários, almoxarifes, entre
outros ambientes). Sugere-se que, na busca da qualidade, siga-se o princípio de que
o escritório da construtora deve ser refletido na obra. Dessa maneira, tem-se como
exemplo (fotografia 4) um escritório em elementos pré-fabricados.

Fotografia 4 – Escritório em elementos pré-fabricados.
Fonte: Canteiro9 (2009).
8

Fotografia retirada do site da empresa, disponível em: www.calhaforte.com.br/produtos/tapumes_terra.html

9

Fotografia retirada do site da empresa, disponível em: www.canteiro.com.br/padroes.htm
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Zelar pela organização, partindo de alguns detalhes como os exemplos
supracitados, é fundamental na busca da qualidade como um todo. O mestre e os
encarregados da obra são, portanto, os responsáveis pela sua manutenção,
possuindo as ferramentas e canais de cobrança à sua disposição para a colocação
em prática dos ideais organizacionais.
No canteiro de obras, junto aos operários, a forma mais simples e de melhor
resultado para demonstrar os ideais organizacionais e seus objetivos, é o método
intitulado “5 S” – “5 Sensos”. A escolha motiva-se pela forma simples e objetiva em
que sintetiza estes ideais e torna fácil a compreensão de todos, independentemente
de sua instrução. Desenvolvido no Japão e colocado em prática, com sucesso, por
várias empresas deste país, difundiu-se, posteriormente, mundo afora. O quadro 7
descreve cada um dos “S” e seus significados.

Quadro 7 – Os 5 S e seus comentários.
Fonte: Thomaz (2001).

Se os cinco “sensos” pudessem ser sintetizados em uma só expressão, a
escolhida, provavelmente, seria “bom senso”. Isto porque abrange tudo o que é
necessário para se obter a organização. Além disso, dissemina a conscientização,
de tal forma que, quem não se enquadrar a esta, se sentirá deslocado no processo
organizacional.
Os benefícios alcançados pela empresa com a implantação desse método
japonês na obra são relacionados abaixo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

eliminação do excesso de materiais, ferramentas e objetos;
maior disponibilidade de espaço;
redução do desperdício;
economia de tempo;
redução do índice de acidentes na obra;
reaproveitamento de recursos da obra;
estímulo do trabalho em equipe;
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8) ambiente de trabalho mais agradável;
9) melhora da aparência do canteiro de obra (COSTA E ROSA,
1999, p. 19).

Procura-se, com sua implantação na obra, divulgar uma filosofia a ser
seguida - na vida como um todo. Mesmo com as particularidades e os desafios
específicos de cada canteiro, busca-se aplicar o método “5 S” e obter seus
benefícios, para que a organização da obra seja constantemente aperfeiçoada.
A fotografia 5 ilustra uma atitude freqüente nas obras realizadas pela
Construtora Racional. A fim de evitar resquícios de concreto e suas conseqüências
ambientais e organizacionais, estipulou-se que, embaixo do encontro do caminhão
betoneira com a bomba, o solo deve ser forrado com plástico de determinada
espessura (para não rasgar) e utilizada areia para que este plástico não se
movimente.

Fotografia 5 – Desenvolvimento de ideia no canteiro.
Fonte: Construtora Racional10 (2008).

Com uma atitude como esta, demonstra-se respeito ao meio ambiente e à
vizinhança da obra, além de evitar futuros gastos desnecessários com a remoção do
concreto seco. Outra atitude exemplificada, entre tantas outras possíveis, advém
desta mesma construtora, que tem o hábito de adotar o sistema de “lava roda” na
saída dos caminhões de suas obras. Não é somente o simples ato de lavar a roda
que se coloca em pauta, mas tudo o que envolve este sistema e pode ser sempre
aperfeiçoado.
10
Material gentilmente cedido pela Construtora Racional, referente ao seu Programa de Segurança e Meio
Ambiente, sendo autorizada sua publicação.
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Inicialmente, a Racional concreta a saída destes caminhões para facilitar a
limpeza e não abusar do uso da água. Destaca-se, ainda, que é feita uma estrutura
hidráulica para que a água utilizada se torne de reuso dentro da própria obra (figura
34). Quando não é possível o reuso, ela é decantada e segue para a galeria de água
servida, respeitando, mais uma vez, o meio ambiente e a sociedade como um todo.

Figura 34 – Sistema “lava roda”.
Fonte: Construtora Racional11 (2008).

Estes exemplos, advindos de um conjunto de “boas práticas”, não foram
expostos com a intenção de se tornarem normativas ou dizer o que está certo ou
errado. Porém, tem-se como objetivo incentivar a empresa e seus profissionais a
sempre buscarem soluções organizacionais que tornem a obra diferenciada e sirva
de exemplo para as outras.
Outro ponto importante na organização é a sinalização da obra. Esta tem
que ser muito bem sinalizada, com indicações claras dos locais de carga e descarga,
11
Material gentilmente cedido pela Construtora Racional, referente ao seu Programa de Segurança e Meio
Ambiente, sendo autorizada sua publicação.
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alojamentos, refeitórios, necessidades de equipamentos de segurança, entre outras.
Na figura 35 exemplifica-se uma placa de material a granel, no caso areia, sendo
importante manter a mesma configuração e padrão para todas as demais.

Figura 35 – Exemplo de placa organizacional.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

Pequenos detalhes refletem na organização e, como conseqüência, na
facilitação e motivação por trabalhar em ambientes bem cuidados. Além disso,
enaltece o produto e traz reconhecimento para os envolvidos.
A fórmula deste tema, vide quadro 4, está inserida na programação da tela
exposta a seguir (figura 36), referente à avaliação do grupo “Organização” no PAM.
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Figura 36 – PAM - Organização.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

Esta avaliação valoriza, também, a proatividade do trainee. Baseia-se, para
isto, no seu poder de criação de soluções organizacionais em prol da obra. Este tipo
de iniciativa é fundamental para que o conjunto de “boas práticas” seja enriquecido
com novas ideias.
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5.3.4 Relacionamento
Ao profissional bem relacionado, com a equipe e os demais envolvidos na
obra, não existem barreiras na comunicação no canteiro. Trata-se de uma
característica que engloba diversas habilidades. A principal é saber ouvir. Com isso,
ao receber as informações passadas, estas são assimiladas, demonstrando ao
comunicador que está apto para compartilhar informações e não convencer qualquer
pessoa à força, com palavras impostas (HOFFHERR, 1995).
Para que isso ocorra propõe-se que, uma vez por semana, mestres e
encarregados tenham uma reunião com a mão-de-obra. Nesses encontros, serão
transmitidos os objetivos da obra para a semana e tratados assuntos profissionais e
pessoais, em busca da participação de todos na evolução contínua. Com o
engenheiro residente a conversa é direta e freqüente, contudo, não deixa de ser
importante a realização de reuniões pré-estabelecidas, com o mesmo intuito das
realizadas com a equipe de obra.
Ao saberem expressar os seus objetivos, com intercâmbio de ideias e
informações, os trainees aguçam a motivação dos envolvidos e melhoram o
relacionamento da equipe, com o objetivo de obter o máximo de cada um dentro
desse conjunto. A comunicação é a essência do desenvolvimento de seus
relacionamentos. O quadro 8 traz um resumo do aprimoramento necessário na
comunicação para se obter o bom relacionamento.

COMUNICAÇÃO: A BASE DO BOM RELACIONAMENTO
Ouvir sem ficar na defensiva
Dialogar sem agredir
Discordar sem ofender
Criar sem cair no ridículo
Aceitar sem perder
Quadro 8 – A comunicação e o bom relacionamento.
Fonte: Hoffherr (1995).

Uma característica notável, por meio da constante comunicação em obra, é
o fortalecimento da confiança entre todos os envolvidos. Por intermédio do diálogo
fluente é exposto o que está ou não condizente com o objetivo geral, bem como os
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problemas profissionais e pessoais de cada um. Estreita-se, assim, os vínculos do
bom relacionamento, consolidando a união da equipe.
Baseando-se na rede de relacionamento dos mestres e encarregados,
conclui-se que eles devem saber lidar com cada integrante do processo e
comportarem-se da maneira que o momento exigir, conforme demonstra o esquema
11, descrito em seguida:

Esquema 11 – Rede de relacionamento do trainee.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

a) clientes: em sua visita à obra, o trainee deve se restringir aos
cumprimentos básicos, permanecendo à disposição do engenheiro que
estiver acompanhando o cliente. Em qualquer necessidade deve estar por
perto, mas sempre deixando-o à vontade. Assim como também deve
evitar comentários aprovando ou reprovando as solicitações e/ ou
reclamações deste cliente;
b) superiores: deve ter como exemplo o relacionamento com o cliente,
possuindo um pouco mais de liberdade na questão profissional ao discutir
o andamento da obra. Com o engenheiro residente o diálogo deve ser
frequente e direto, envolvendo questões profissionais e pessoais;
c) fornecedores/ fiscais: assuntos relacionados ao quadro de efetivo e à
qualidade da mão-de-obra são as principais pautas da conversa. É
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fundamental evitar posturas intransigentes e o clima pouco amigável.
Qualquer divergência deve ser resolvida diretamente pelo engenheiro da
obra;
d) mão-de-obra:

após

delegar

as

tarefas,

o

diálogo

durante

seu

acompanhamento é necessário tanto para a cobrança, como para o
reconhecimento do serviço bem feito. Deve valorizar os bons profissionais
e não continuar o trabalho com os maus. Todos devem receber
tratamento respeitoso, não conturbando o clima no canteiro de obras.
Dessa forma, o grupo “Relacionamento” merece o destaque dado neste
método, uma vez que de nada adiantará à obra ter um profissional extremamente
técnico, mas que não tenha aptidão para se relacionar.
Sua tela da avaliação no programa “PAM” segue o mesmo padrão dos
demais temas, sendo exposta na figura 37.

Figura 37 – PAM - Relacionamento.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).
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Trata-se da avaliação, entre todas as trimestrais, que possui maior equidade
entre as questões pessoais e profissionais. Isto ocorre de tal forma que, nesta
avaliação, não se abordam temas ligados à obra. Porém, ao mesmo tempo, vinculase diretamente com o canteiro.

5.3.5 Liderança
Liderança é um dos principais temas, senão o principal. Pois, sem ele,
nenhum dos outros quatro (fundamentos técnicos, aspectos administrativos,
relacionamentos e organização) se desenvolverão da forma esperada. Trata-se da
autoridade presente no líder para comandar sua equipe, não devendo, para isto,
exigir respeito, mas sim conquistá-lo por meio de suas atitudes.
Destaca-se, como premissa, que o verdadeiro líder não tem receio de
preparar substitutos, pois sabe que seu crescimento será conseqüência disso. As
tarefas são realizadas e a evolução da obra se concretiza devido à convicção do
mestre-de-obras e dos seus encarregados, ao transmitir as diretrizes.
A visão, a dedicação e a integridade desses profissionais são as principais
determinantes para o sucesso na realização da obra. A liderança é a ferramenta
principal perante a equipe (CHIAVENATO, 1994).
O líder orientado para as tarefas, conforme o quadro 9, é aquele destinado à
realização do objetivo.

LÍDER ORIENTADO PARA AS TAREFAS
Planeja e define como o trabalho será feito
Atribui responsabilidades pelas tarefas
Define claramente os padrões de trabalho
Busca completar as tarefas
Monitora os resultados do desempenho
Quadro 9 – O líder e as tarefas.
Fonte: Chiavenato (1994).

Deve-se, porém, dosar o que é feito e como é feito para a realização destas
tarefas, não devendo, para isto, sobrepor às etapas, nem pessoas.
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É essencial para que as tarefas sejam executadas, que o líder possua, em
suas orientações, grande ênfase nas pessoas envolvidas. Isto ocorre ao se
posicionar no lugar do profissional requisitado, lembrando que eles próprios, mestres
e encarregados, já ocuparam alguns destes cargos anteriormente. Assim sendo, no
quadro 10 expõe-se como é o líder orientado para as pessoas.

LÍDER ORIENTADO PARA AS PESSOAS
Atua como apoio e retaguarda
Desenvolve relações sociais com os seguidores
Respeita os sentimentos das pessoas
É atento às necessidades dos seguidores
Mostra confiança nos seguidores
Quadro 10 – O líder e as pessoas.
Fonte: Chiavenato (1994).

Constata-se, por meio deste quadro, que o líder que respeita é respeitado. É
fato que as atitudes de seus comandados são o reflexo de sua liderança. Portanto,
desde que empregada esta teoria reflexiva, se obterá o suporte necessário da mãode-obra. Deve-se, também, obter os aprendizados relativos a estes tipos de
lideranças, por meio da associação e composição de um modo de liderança própria,
baseando-se nos pontos positivos de cada um dos tipos abordados.
Ao conhecer melhor sua equipe, o líder será capaz de definir quem serão os
responsáveis pela execução das tarefas, sentindo maior confiança ao delegá-las, e
ao transmitir os objetivos e as metas previamente estipulados. Concedendo
autoridade e os meios necessários para o trabalhador exercer as tarefas que lhe
foram passadas, o líder conseguirá, sempre, manter o controle ao acompanhar o seu
desenvolvimento, orientando e estimulando os líderes daquele momento. O
esquema 12, a seguir, ilustra o ciclo da liderança.
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Esquema 12 – O ciclo da liderança.
Fonte: Baseado em Vieira Netto (2002).

Nesse processo, é importante que o funcionário responsável pela execução
de uma tarefa tenha livre arbítrio para seu desenvolvimento, escolhendo as melhores
maneiras e percorrendo os caminhos necessários para atingir as metas. Durante
esse processo, o líder tem o papel de orientador.
São nove as características essenciais que resumem as obrigações de um
líder:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

focalização nos objetivos;
orientação para a ação;
autoconfiança;
habilidade no relacionamento humano;
criatividade e inovação;
flexibilidade;
tomada de decisão;
padrões de desempenho;
9) visão do futuro (CHIAVENATO,1994, p. 160-3).

Espera-se, portanto, desenvolver estas características em cada trainee. A
força de vontade de cada um, somada às ferramentas fornecidas pelo método e o
acompanhamento ao longo dos níveis, serão fundamentais neste desenvolvimento.
Finalizando a exibição das telas referentes à avaliação trimestral, na figura
38 é exposta a de liderança.
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Figura 38 – PAM - Liderança.
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

Ao fim da exibição de todas as telas do programa PAM, nota-se que a única
padronização essencial entre elas foi a visual. No demais, a liberdade em cada tema
foi empregada em suas criações, adequando estas telas às abordagens necessárias
feitas em cada tema do “pentágono”.
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5.4 Aprovação
Finalizando o capítulo e o método em si, apresenta-se neste subitem os
pressupostos que o trainee deve alcançar para obter sua aprovação e, em conjunto
com os outros trainees, a da obra. Da mesma maneira, aborda-se o que ocorrerá
com eles caso não obtenham a nota necessária para a aprovação.
Iniciando pelo trainee, sua nota final é uma composição de valores, advinda
da fórmula 2, exposta em 5.3, devendo atingir a nota mínima 7 (sete) para que possa
prosseguir nos níveis seguintes do método. Caso contrário, deverá continuar no
nível em que se encontra e refazê-lo até que atinja esta nota.
No caso da obra, ela depende única e exclusivamente da nota dos trainees,
conforme expôs a fórmula 3, também em 5.3. A nota a ser atingida também é 7
(sete). Caso não atinja, a obra ainda assim terá um ano de assistência na pós-obra
pelo método, mas receberá o seu certificado de execução com a informação do
desempenho abaixo do esperado.
Destaca-se que, como informado anteriormente, trimestralmente a empresa
terá ciência do andamento destas notas. Portanto, deve-se corrigir qualquer falha
nestas oportunidades e não deixar chegar ao fim da obra com nota abaixo da média.
Todos os envolvidos, incluindo os consultores do método, devem se empenhar para
a mudança do quadro.
O objetivo não é tornar o método impositivo, mas sim criar compromissos
relacionados ao dever dos trainees para com sua empresa, a qual investiu na
qualificação de seu profissional. Com o empenho requerido para a conquista desta
nota, o trainee certamente crescerá, assim como a sua obra. Ao final, conquista-se a
qualidade total do processo (junção da qualidade de vida, qualidade profissional e
qualidade da obra).
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta dissertação teve-se como propósito abordar a qualificação profissional
na construção de edifícios e propor um método que se diferenciasse dos existentes.
Para tornar esta diferenciação viável, pré determinou-se um público alvo e foram
trabalhadas questões além das profissionais, adequando o método às necessidades
do trabalhador e de sua empresa, tendo como base, para isto, fatores reais
encontrados nos canteiros de obras.
A terceirização maciça acabou orientando, por si só, quais seriam os
profissionais a serem qualificados com urgência. Os mestres-de-obras e os
encarregados são dos poucos trabalhadores da empresa que escaparam do terceiro
setor. Assim sendo, sofrem com a falta de investimento na sua qualificação
profissional aliada à alta rotatividade da mão-de-obra terceirizada sob seu comando.
Na verdade, esta falta de investimento é proveniente de um desequilíbrio,
que fora constatado no trabalho, onde o setor da construção civil investe
maciçamente em tecnologia e deixa a qualificação profissional de lado. Isto acarreta
no “o que fazer” antes do “como fazer”, além de retrabalhos, desperdícios de tempo
e material, falta de relacionamento entre os envolvidos e outros fatores que acabam
agravando este distanciamento.
Destacou-se, dessa forma, a influência negativa que se obtém no canteiro
de obras com a falta de qualificação profissional e propôs uma aceleração
almejando cooperar com a mudança do quadro. O objetivo nunca foi desacelerar o
avanço tecnológico, mas sim elevar a qualificação de forma que seja diminuída a
distância dela para este avanço.
Outro fator a se destacar é a opção de não vincular o método proposto,
diretamente, a projetos do Governo. Esta decisão foi pautada por constatações do
autor que puderam ser compreendidas ao longo do trabalho, envolvendo o público
alvo deste método e seu perfil. Porém, ela não influenciou na admiração e inspiração
por estes projetos e demais já existentes. A criação e colocação em prática dos
projetos

governamentais

foram

abordadas

nesta

dissertação,

obtendo-se

aprendizados por meio destes.
No capítulo que trata do levantamento histórico, além da abordagem sobre
projetos existentes, elucidou-se que o setor não foi preparado para o fim da era dos
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mestres europeus. Como resultado, até mesmo o conhecimento empírico foi se
perdendo com o tempo, agravando-se o fato com a crescente tecnologia a qual os
profissionais de obra não foram inseridos. A luta pelo melhor custo e prazo acabou
fazendo com que as empresas se eximissem da qualificação profissional, deixando-a
em segundo plano.
A utilização da construção civil como principal alternativa para amenizar o
desemprego no país foi outra questão delicada para que fosse perdido, ao longo dos
anos, até mesmo o “saber fazer”. Surgiram, assim, novos encarregados e mestres
efetivados por se destacarem entre os demais profissionais presentes nas obras,
não havendo, sequer, um fundamento consistente para esta análise. Este destaque
é impreciso, uma vez que existe a falta de preparo específico destes profissionais.
Trata-se, portanto, de um setor onde os funcionários são, constantemente,
equiparados sem serem considerados os parâmetros individuais, o que resulta em
desigualdade de conhecimento.
Para que a aceleração citada no início seja efetiva, almejou-se, no método
proposto, preparar o profissional contemporâneo conforme as necessidades atuais
do mercado de trabalho. Tais necessidades, constatadas, geraram o “pentágono”,
que são os cinco temas trabalhados por este método: fundamentos técnicos,
aspectos administrativos, organização, relacionamento e liderança. Com esta base
elaborada, tratou-se com maior foco os mestres e encarregados para que eles
tenham facilidade no acesso aos conhecimentos técnicos e a constante atualização
tecnológica do setor, podendo gerenciar as obras de forma mais embasada. Isto
sem deixar de lado os demais cargos, também trabalhados pelo método de maneira
específica.
Ao analisar suas reais necessidades, bem como qual seria a forma mais
didática e, ao mesmo tempo, eficiente, concluiu-se que o caminho a ser percorrido
era um pouco diferente do usual. Uma atenção maior ao lado sócioeducacional, e
uma participação in loco por parte do método foi considerada tão importante quanto
às aulas teóricas. Além disso, o fornecimento de ferramentas, aos integrantes, e as
avaliações práticas completaram o ciclo considerado diferencial deste método.
Enfim, a principal intenção desta composição foi criar um vínculo entre o método e
os trainees, propiciando a interação das partes envolvidas.
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Qualquer que seja o método, esta base exposta é interessante. Porém,
alguns fatores se tornaram essenciais para, nesse caso específico, ser colocado em
prática. O primeiro, de interesse majoritário, é o custo. A equalização, do que se
gasta com vigia na obra com a qualificação dos funcionários, acaba atraindo a
construtora a aderir ao método. Além disso, a sincronização de horários com a obra,
sem afetar no seu andamento, é outro fator que incentiva tanto a empresa quanto o
profissional a participarem.
A base do método exposto visa contribuir na obtenção de um produto com
qualidade total, como ocorre em outras indústrias. Espera-se, portanto, contribuir
com o Governo, as empresas e os trabalhadores na expectativa de otimizar a
qualidade não só profissional, mas também a de vida. Porém, para que isto se
concretize, a construção civil precisa aprimorar internamente o desenvolvimento do
processo de qualificação da mão-de-obra. Parece que o aprendizado obtido com o
“boom imobiliário”, ocorrido em 2006, não contribuiu para a alteração da filosofia
empregada até então, pois acarretou na procura desenfreada pela mão-de-obra,
sendo esta qualificada ou não.
No médio prazo, acredita-se que a solução esteja na idealização e
concretização das novas tecnologias em conjunto com a qualificação da mão-deobra. Para isto, é necessário qualificar os profissionais de forma prévia à chegada
dos produtos e sistemas construtivos aos canteiros. A participação intensa das
empresas vinculadas à construção civil nessa discussão é a principal maneira para
que, nos próximos anos, trabalhos como este tenham visões diferentes das
situações encontradas atualmente.
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APÊNDICE B: Programa das disciplinas do Encarregado nível A
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APÊNDICE C: Grade Curricular das disciplinas do Encarregado nível B
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APÊNDICE D: Programa das disciplinas do Encarregado nível B
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APÊNDICE E: Grade Curricular das disciplinas do Encarregado nível C
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APÊNDICE F: Programa das disciplinas do Encarregado nível C
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APÊNDICE G: Grade Curricular das disciplinas do nível Contra Mestre (C. M.)
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APÊNDICE H: Programa das disciplinas do nível Contra Mestre (C. M.)
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APÊNDICE I: Grade Curricular das disciplinas do Mestre nível 1
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APÊNDICE J: Programa das disciplinas do Mestre nível 1
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APÊNDICE L: Grade Curricular das disciplinas do Mestre nível 2
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APÊNDICE M: Programa das disciplinas do Mestre nível 2
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APÊNDICE N: Grade Curricular das disciplinas do Mestre nível 3
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APÊNDICE O: Programa das disciplinas do Mestre nível 3
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APÊNDICE P: Grade Curricular das disciplinas do Mestre nível 4
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APÊNDICE Q: Programa das disciplinas do Mestre nível 4
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APÊNDICE R: Arquivo de Auxílio à Avaliação (3 A’s)

Atenção para a sigla: [S. N.] – Se Necessário
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FUNDAMENTOS TÉCNICOS
FUNDAÇÕES

- SERVIÇOS PRELIMINARES
Condições das divisas e interferências – constatar se foi feita a verificação nas
divisas do terreno e executado o laudo periciando os vizinhos, assim como o
constante acompanhamento ao longo da execução, para que sejam evitados
problemas futuros;
Demolição de construção existente – analisar a logística implantada na demolição
da construção existente. Outro fator importante é que os trainees analisem pontos
onde possam encontrar obstáculos (como fundações antigas, por exemplo) na
execução da fundação e tentem removê-los, aproveitando-se da retro-escavadeira
presente em obra;
Terraplenagem – verificar a maneira que está sendo feita a terraplenagem e a
distribuição da terra, para que não se necessite de futuro aterro na obra. Destaca-se,
também, o controle da metragem cúbica retirada e os cuidados que os trainees
devem ter neste processo, como, por exemplo, o empolamento, onde a m³ medida
não se trata da quantidade real retirada (conversar com o responsável da empresa
contratada);
Gabarito – analisar a amplitude de eixos que ele consegue abranger com o gabarito
a ser executado e, caso necessário a execução de mais de um gabarito, que seja
mantido seu padrão - que vai desde sua altura até a pintura e marcações dos eixos;
Topografia – verificar como os trainees estão gerenciando a topografia, a
conferência dos eixos e da forma que foram locados;
Escavação e submuração – em casos de escavação rente a muros, constatar
como ela está sendo feita, devendo ser executada em nichos para que se possa
fazer a submuração e, só assim, cravar os perfis.

- MATERIAIS
Análise global – analisar se todos os materiais necessários para a realização da
fundação estão na obra e sua qualidade, bem como seu condicionamento. Aço,
espaçadores, arame, cimento, madeira, entre outros.
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- FERRAMENTAS
Análise global – verificar se os funcionários, terceirizados ou não, dispõem de todas
as ferramentas necessárias para a execução da fundação.

- EXECUÇÃO
Locações – acompanhar se estão sendo feitas, de forma correta, as locações e
demarcações dos locais onde haverá fundação, bem como a logística implementada
nesta execução. Destaca-se que a locação é crucial para todo o processo. Portanto,
os trainees devem estar extremamente atentos;
Montagem das formas [S. N.] – no caso de fundações diretas e sapatas, verificar a
montagem das formas. Quando o solo for rígido o suficiente para se ter concretagem
direta contra ele, os trainees devem chapiscar suas laterais e fazerem um lastro de
concreto magro no fundo. Atenção a estes detalhes na avaliação;
Montagem das armaduras – analisar a logística na montagem das armaduras, a
produção e a verificação, por parte dos trainees, do processo;
Utilização de espaçadores [S. N.] – verificar a utilização de espaçadores e seu
emprego;
Concretagem – analisar a maneira com que está sendo feita a concretagem. O
cuidado com grandes alturas no lançamento, o tipo de bomba escolhida, o mangote
especificado, logística do lançamento, enfim, verificar o processo como um todo;
Controle do processo – a maioria das fundações, com exceção das diretas, são
executadas por empresas terceirizadas. Neste item, verificar como os trainees estão
acompanhando e controlando este processo, suas anotações, conhecimentos sobre
o tipo de fundação que está sendo executada e a cobrança, feita por eles, dos
relatórios da empresa contratada.

- VERIFICAÇÕES
Cura – averiguar o controle das datas de cura na fundação executada e o
cumprimento delas;
Arrasamento – é preferível que o concreto passe da cota do que falte. Por ocorrer
redução em seu volume no processo de pega, acaba-se estimando um volume um
pouco maior na concretagem, o que pode acabar resultando na necessidade do
arrasamento. Analisar se este arrasamento está sendo feito da forma correta,
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seguindo as instruções do projetista (se pode usar o martelete, se está sendo usado
paralelamente ao solo, entre outras instruções);
Limpeza das cabeças – Com ou sem arrasamento, antes de iniciar a estrutura,
deve-se limpar as cabeças das estacas e/ou tubulões para a concretagem do pilar.
Verificar se esta limpeza está sendo feita e sua forma.
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ESTRUTURA

- MATERIAIS
Análise global – analisar se todos os materiais necessários para a realização da
estrutura estão na obra e a qualidade deles, bem como seu condicionamento. Aço,
espaçadores, arame, cimento, madeira, entre outros.

- FERRAMENTAS
Análise global – verificar se os funcionários, terceirizados ou não, dispõem de todas
as ferramentas necessárias para a execução da estrutura.

- FORMAS
Montagem – analisar como anda a montagem das formas, incluindo a
racionalização, logística e produção do processo que os trainees estão
coordenando. Atentar-se à existência de juntas de dilatação no projeto e prevê-las
na montagem, utilizando-se isopor para a concretagem e, caso se tenha outro
material especificado, substituí-lo posteriormente à cura;
Detalhes técnicos – atentar-se a maneira que os trainees estão lidando com os
detalhes técnicos na fixação das formas, ligação pilar x laje, pilar x pilar e aplicação
de desmoldante;
Desforma – verificar a forma que está sendo feita a desforma. A logística
implementada, o cuidado para o reaproveitamento dos materiais, o armazenamento
das placas a ser reaproveitadas, o armazenamento das a serem descartadas e a
retirada de pregos;
Reaproveitamento – feita a desforma, analisar o percentual de reaproveitamento
obtido (em caso de formas prontas, desconsiderar). Os trainees devem otimizar o
número de placas reaproveitadas.

- CIMBRAMENTOS
Montagem – verificar se os trainees seguiram o projeto proveniente da empresa
fornecedora. Atentar-se também a detalhes técnicos de fixação, calço, entre outros;
Aprovação – os trainees devem arquivar a aprovação da montagem fornecida pela
empresa que locou os cimbramentos e, só assim, a peça estará apta para a
concretagem. Averiguar a existência desta aprovação;
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Descimbramento – respeitado o prazo para a desforma, analisar a forma com que o
descimbramento está sendo feito e a logística empregada para isto, incluindo a
organização das peças.

- ARMADURAS
Montagem – acompanhar a evolução da montagem das armações, conforme o
projeto. Atenção aos detalhes executivos, amarrações, negativos prontos (não
devem ser pisados) e utilização de espaçadores.

- CONCRETO
Aplicação – verificar o traço e eventuais necessidades que ele tenha (aditivos,
gelo). Além disso, os trainees devem cuidar da limpeza da laje pré-concretagem. Na
montagem da bomba, é fundamental discutir previamente o caminho a ser percorrido
pelo mangote. Cuidados com juntas frias, as armações, mudanças climáticas, entre
outros detalhes que devem ser, também, analisados na avaliação;

- CURA
Execução – seguir o que foi definido pelo projetista e/ ou o caderno de
procedimentos. Os trainees têm que registrar no diário-de-obra o processo de cura
e, por meio dele, será analisado este item;

- CONTROLE TECNOLÓGICO
Moldagem – desde o início da obra deve-se destinar o local onde o fiscal da
empresa de controle tecnológico irá moldar os corpos de prova. Uma vez moldados,
é importante que os CP’s sejam protegidos contra intempéries e danos para que não
sofram alterações no resultado. Cabe aos trainees gerenciarem este processo;
Rompimento – os resultados dos corpos de prova rompidos devem ser arquivados
juntamente com o diário-de-obra. Os trainees têm que manter isto organizado para
qualquer necessidade.

- ESTRUTURA FINALIZADA
Conferência geral – feita a desforma, deve-se verificar toda a estrutura para a
constatação de eventuais reparos, como, por exemplo, nichos de concretagem. Na
sequência da desforma, cabe aos trainees providenciarem os reparos necessários. É
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esta a atitude a ser verificada nesta avaliação. No caso da utilização de alguma
proteção superficial, analisar a forma de sua aplicação neste item.
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INSTALAÇÕES
-> INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

- MATERIAIS
Análise global – fazer a verificação se os diversos materiais de hidráulica
necessários estão na obra e se não há nenhum impedimento para a produção. Ter
uma visão a frente do cronograma também é importante, pois os materiais demoram
certo período para serem entregues. Outro fator importante é a empreiteira
contratada fornecer o resumo quantitativo dos materiais para que os trainees tenham
o controle, juntamente com o encarregado administrativo.

- FERRAMENTAS
Análise global – verificar se as ferramentas de hidráulica necessárias para a
execução dos serviços estão na obra e se não há nenhum impedimento para a
produção.

- FIXAÇÃO
Embutidas – analisar como está sendo executado o embutimento das tubulações no
solo, na estrutura e na alvenaria. Constatar os cuidados tomados no embutimento e
sua proteção, pois não se terá acesso futuro a esta tubulação;
Enclausuráveis – parte do mesmo princípio das embutidas. Porém, a grande
vantagem é que as tubulações podem ser visitadas por meio dos shafts, pisos
técnicos e forros. Verificar sua fixação.

- TUBULAÇÕES
Cores – respeitar as cores das tubulações é item obrigatório, pois além de facilitar a
visualização, deixará a obra dentro da norma e não impedirá a aprovação dos
bombeiros. Portanto, a análise deve ser baseada no respeito às cores préestipuladas.

183

- EXECUÇÃO
Locações – analisar se as locações de eixos das tubulações e dos recortes foram
feitas segundo o projeto e como foram executadas;
Recortes para embutimento – os locais que sofrerão recortes para os
embutimentos, posterior às locações, devem sofrer a menor perda de material
possível, sendo feitos na medida necessária (largura, altura e profundidade) para o
embutimento e chumbamento da tubulação. A análise foca evitar o desperdício e
tomar os devidos cuidados na forma em que será chumbada esta tubulação. Devese envolver a prumada com tela e testar sua estanqueidade antes de ser chumbada;
Cortes para ligações – verificar como está sendo feito a marcação das medidas
nas tubulações e seus cortes (que devem ser perpendiculares), bem como se tem
um processo sendo utilizado para isto ou se está sendo feito de qualquer maneira;
Ligações – analisar a ligação das tubulações, que é diferente em cada tipo de
material utilizado. Ponto importante é respeitar as etapas estipuladas de cada
material específico, podendo ser feita por meio de solda, rosca, termo-fusão, entre
outros;
Juntas – verificar o emprego e o cuidado na execução de juntas de dilatação nas
tubulações de água quente;
Profundidade dos registros – os registros devem estar na face da parede, tendo
sempre o cuidado, em sua execução, com a espessura do revestimento a ser
empregado. Atentar a estes detalhes na análise;
Isolamento térmico/ acústico – Verificar a execução do isolamento térmico nas
tubulações de água quente e o isolamento acústico em áreas pré-estipuladas para
recebê-lo, sendo feito, inclusive, os devidos testes para a liberação do fechamento
dos forros.

- TESTE
Teste geral da hidráulica – verificar se não há infiltrações, vazamentos, ruídos e
vibrações, retorno de odores e retorno de espuma. Testar de forma geral a hidráulica
para que não se tenha problemas na entrega.
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-> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- MATERIAIS
Análise global – averiguar se os diversos materiais de elétrica necessários para a
estão na obra e se não há nenhum impedimento para a produção. Ter uma visão
futura também é importante, pois os materiais demoram certo período de tempo para
chegarem ao canteiro. Outro fator importante é a empreiteira contratada passar o
resumo quantitativo do material para que os trainees tenham o controle.

- FERRAMENTAS
Análise global – verificar se as ferramentas de elétrica necessárias para a
execução dos serviços estão na obra e não há nenhum impedimento para a
produção.

- ATERRAMENTO
Execução – acompanhar a execução do aterramento, devendo-se respeitar o
projeto e tendo cuidado para não dar continuidade a etapas que seriam posteriores à
sua execução.

- FIXAÇÃO
Embutidos – verificar os cuidados tomados referente ao espaçamento entre os
eletrodutos, utilização de guias para a passagem ao andar superior, fixação dos
gabaritos antes da concretagem e tamponamento de rasgos. Deve-se evitar curvas
de raio muito pequeno e o cruzamento de eletrodutos;
Aparentes – analisar a utilização de calhas e bandejas, bem como se o eletroduto
tem resistência mecânica condizente para eventuais impactos.

- FIAÇÃO
Cores – acompanhar a norma e definir cores para os fios do neutro, fase, retorno e
proteção. Deve-se verificar o respeito às cores estipuladas;
Quantidade no eletroduto – o eletroduto deve ter 60% de sua área livre e os 40%
restantes com condutores. Isto tem que ser respeitado e será a verificação deste
item.
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- EXECUÇÃO
Locações – atentar-se a forma com que os trainees locam os eixos e pontos
elétricos em cada ambiente. Antes de qualquer continuidade no processo executivo,
as locações devem ter sido feitas e conferidas;
Recorte para embutimentos – caso não estejam sendo utilizados blocos especiais,
verificar a forma com que os recortes estão sendo feitos nas paredes e se as
medidas necessárias (largura, altura e profundidade) para o embutimento e
chumbamento do eletroduto vêem sendo respeitadas. A análise foca evitar o
desperdício e verificar a forma em que será chumbado este eletroduto (cuidado com
amassamentos e interrupções);
Montagem – observar o enchimento das caixas e a colocação de guias nelas, sendo
utilizado nestas guias arame 16 mm ou fita de aço;
Ligação – acompanhar a norma e definir cores para os fios do neutro, fase, retorno
e proteção. Deve-se verificar o respeito às cores estipuladas;
Isolação de emendas – constatar se estão sendo dadas de 3 a 4 voltas de fita
isolante na isolação de emendas. Outro detalhe importante: qualquer fiação exposta
deve ter a sua ponta protegida, podendo ser utilizada a própria fita isolante ou
“capacetes”;
Quadros – analisar o local de fixação dos quadros, a execução desta fixação, sua
montagem, composição dos disjuntores (seguindo o projeto) e a especificação dos
circuitos (descritos em papel plastificado, com a logomarca da construtora e seu
contato).

- TESTE
Teste geral da elétrica – fazer a verificação total dos circuitos, testando a
amperagem e seu funcionamento de uma forma geral: dispositivos, terra, fases,
enfim, entregar o apartamento e o edifício totalmente testado.

186

ALVENARIA

- MATERIAIS
Análise global – analisar se todos os materiais necessários para a realização da
alvenaria estão na obra e a qualidade deles, bem como seu armazenamento.
Blocos, telas, pinos, entre outros.

- FERRAMENTAS
Análise global – verificar se os funcionários, terceirizados ou não, dispõem de todas
as ferramentas necessárias para a execução da alvenaria.

- MARCAÇÃO
Fiadas – verificar a marcação e o nivelamento da primeira fiada, tendo sido feita a
verificação prévia de sua modulação;
Esquadro – analisar se o esquadro está condizente com a qualidade esperada e se
foi verificado pelos trainees;
Alinhamento – verificação do alinhamento da primeira fiada e a diagonal nas fiadas
seguintes.

- ELEVAÇÃO
Traço da argamassa – analisar se está sendo respeitado o traço da argamassa préestipulado no caderno de procedimentos;
Prumo – conferir a verticalidade do conjunto;
Nivelamento – verificar a horizontalidade dos níveis superiores.
Juntas de assentamento – as juntas de assentamento devem seguir as espessuras
pré-estipuladas e o preenchimento ou não das juntas verticais (através do projeto e
caderno de procedimentos);
Juntas diversas – analisar as juntas entre os blocos e no encontro com os pilares,
bem como se o projeto e os detalhes descritos no caderno de procedimentos estão
sendo respeitados;
Armações [S. N.] – verificar as inserções de ferragens nos blocos préespecificados, devendo ser cumpridas as especificações do projeto para a sua
execução.

187

- FIXAÇÃO
Encunhamento – verificar se o encunhamento está respeitando o prazo mínimo
para ser executado e se o processo é condizente com o ilustrado no caderno de
procedimentos;
Amarrações diversas – analisar as diversas amarrações entre a estrutura e a
alvenaria, o uso de telas e sua fixação, assim como demais detalhes técnicos
especificados nos projetos e no caderno de procedimentos.
Verga/ Contra-Verga e Cinta – averiguar a execução de vergas, contra-vergas e
cintas de amarração. Dimensões e localizações estão expressas nos projetos e no
caderno de procedimentos;
Grauteamento – verificar a sua execução. Sua necessidade se dará no projeto ou
em constatação na própria obra (podendo-se ter auxílio do caderno de
procedimentos para isto).
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ACABAMENTO

- MATERIAIS
Análise global – analisar se todos os materiais necessários para a realização dos
acabamentos estão na obra, bem como o armazenamento deles.

- FERRAMENTAS
Análise global – verificar se os funcionários, terceirizados ou não, dispõem de todas
as ferramentas necessárias para a execução dos acabamentos.

- ESQUADRIAS
Instalação – analisar a qualidade da instalação de uma forma geral, tendo como
pontos primordias o seu nível, sua estanqueidade (em caso de exposição a
intempéries) e seu funcionamento;
Fixação – averiguar a forma que foi fixada esta esquadria. Se o chumbamento está
condizente e se demais detalhes da fixação correspondem ao nível de qualidade
esperada;
Proteção – uma vez instalada, observar se está protegida de riscos, tinta e sujeira.
As esquadrias não devem estar expostas antes da entrega da obra.
Vidro – verificar a instalação dos vidros e a qualidade de sua proteção, para que
não venha a sofrer nenhum dano.

- REVESTIMENTO DE PAREDE/ FACHADA
Impermeabilização [S. N.] – analisar se a impermeabilização foi executada de
maneira correta, seguindo o caderno de procedimentos da construtora;
Preparo e execução do substrato – verificar se o preparo e a execução do
substrato foram da maneira correta, com atenção a detalhes como a espessura
deste substrato, sua secagem, limpeza e seu preparo para receber o revestimento.
Deve-se sempre respeitar o caderno de procedimentos;
Aplicação do revestimento – observar a qualidade do revestimento aplicado.
Analisar se foram respeitadas as juntas, seu nivelamento, entre outros detalhes dos
diversos tipos de revestimento existentes;
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Tratamento [S. N.] – verificar como será aplicado o tratamento; a limpeza prévia da
superfície, sua homogeneização, o número de demãos necessárias e demais
detalhes requisitados pelo produto utilizado.

- REVESTIMENTO DE PISO/ COBERTURA
Impermeabilização [S. N.] – analisar se a impermeabilização foi executada de
forma correta, seguindo o caderno de procedimentos da construtora;
Preparo e execução do substrato – verificar se o preparo e execução do substrato
foram corretos, com atenção a detalhes como a espessura deste substrato, sua
secagem, limpeza e seu preparo para receber o revestimento. Deve-se sempre
respeitar o caderno de procedimentos;
Assentamento do piso – observar a qualidade do piso assentado. Analisar se
foram respeitadas as juntas, seu nivelamento, entre outros detalhes dos diversos
tipos de pisos existentes;
Tratamento [S. N.] – verificar como será aplicado o tratamento; a limpeza prévia da
superfície, sua homogeneização, o número de demãos necessárias e demais
detalhes requisitados pelo produto utilizado.

- FORRO
Fixação – verificar se as hastes de fixação estão espaçadas da forma correta e a
qualidade desta fixação;
Acabamento – analisar o processo de preparo do forro para pintura, do seu
lixamento até o nivelamento final.

- PINTURA
Secagem e limpeza do substrato – os trainees devem respeitar o tempo para a
secagem do substrato, estipulado no caderno de procedimentos, e gerenciar a sua
limpeza para que a pintura seja liberada (com seu aval). Como nos outros
processos, devem ser verificadas, inclusive, as anotações lançadas no diário-deobra;
Reparar falhas e tratá-las superficialmente – verificar se eventuais falhas foram
tratadas (conforme o caderno de procedimentos estipula), como vazamentos,
imperfeições, fissuras, trincas, entre outras. Verificar também a aplicação de fundo
preparador de superfícies;
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Processo de pintura – analisar se o processo respeitou o caderno de
procedimentos, desde o amaciamento até os números de demãos pré-especificados.

- PEÇAS DE ACABAMENTO
Elétrica, hidráulica, ferragens e demais – verificar como foram procedidas as
instalações das peças de acabamento, se as especificações estão condizentes com
o manual descritivo, com o padrão de qualidade esperado, se não têm marcas,
enfim, que estejam aptas para a entrega (protegidas, em alguns casos) e que os
trainees tenham acompanhado estes detalhes.
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- EQUIPE DA OBRA
Efetivo - o número de funcionários deve ser o necessário para que as tarefas sejam
executadas e o cronograma cumprido dentro dos prazos estipulados. O número não
deve ser nem acima do ideal, para não gerar ociosidade no canteiro, nem abaixo a
ponto de ocorrer a falta de mão-de-obra. Cabe ao trainee constatar a real
necessidade de sua obra e estar em comunicação constante com o encarregado
administrativo;
Separação por cores - o trainee pode e deve sugerir aos empreiteiros, de comum
acordo com o encarregado administrativo e o engenheiro residente, que estas
empresas separem os cargos pela cor do capacete ou, ao menos, que as próprias
empreiteiras sejam separadas por cor;
Produção - a produção em obra tem que ser eficiente e eficaz, ou seja, os
procedimentos devem ser seguidos e os requisitos especificados alcançados.
Qualquer situação diferente deve ser motivo de revisão pelo próprio trainee e pelos
demais envolvidos. Esta é a situação ideal e a esperada quando se for avaliar o
trainee;
Segurança no trabalho - o engenheiro de segurança tem no trainee o seu braço
direito, o disseminador da importância de se praticar os procedimentos de
segurança. Dessa forma, deve cooperar na conscientização da equipe, seguir as
recomendações deste engenheiro e acompanhar a colocação em prática no
canteiro.

- MATERIAIS
Programação - analisar como anda a programação de materiais e serviços na obra,
se o tempo e as quantidades estão de acordo com o seu cronograma e andamento.
O trainee deve se adaptar inclusive às situações pela qual nosso mercado pode
passar (como a falta de materiais e serviços), o que acaba exigindo programações
com maior antecedência do que a comumente empregada;
Armazenamento - além de seguir a NR 18, o trainee deve ter sua logística em
mente, vislumbrando as mudanças futuras necessárias de locais. Somado a isso, as
facilidades que um material bem localizado trará para a obra e sua produção;
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Desperdício - deve gerenciar sua mão-de-obra para que a mentalidade contra o
desperdício seja do conjunto e não somente dele. A cobrança do método ao trainee
refere-se a este ponto: a conscientização. Ela ocorrerá por meio do diálogo e de seu
acompanhamento na obra. São constatados, nesta avaliação, os resultados em
obra.

- PRAZO
Cronograma - o acompanhamento constante do cronograma, tendo ciência da
ligação entre as tarefas e uma visão desde o curto até o longo prazo, será analisado
no trainee. Isto tudo refletido em sua obra;
Caminho crítico - é a peça-chave no cronograma. Se sua leitura e a estratégia para
executá-lo forem bem feitos, os resultados serão positivos. Caso contrário, a obra
sofrerá em seu cronograma geral. Portanto, sua análise ocorrerá em conjunto com o
cronograma, merecendo tamanha especificidade pela importância no contexto.

- RELATÓRIOS
Diário-de-obra - é a memória da obra e, consequentemente, dos trainees. Deve ser
preenchido diariamente com os fatos de relevância que ocorreram no canteiro para,
caso necessário, seja utilizado no futuro. A avaliação girará em torno de seu
preenchimento e respectivos dados inseridos;
Demais relatórios - demais relatórios, desenvolvidos pela empresa e/ou outros
órgãos, deverão seguir o mesmo princípio do item “Diário-de-obra”.
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ORGANIZAÇÃO

- APLICAÇÃO DOS 5 “S”
Descarte – observar se a organização da obra foi pautada em ter o que realmente
necessita, na quantidade certa, não tendo excessos ou faltas de tudo que a envolva
– dos materiais às pessoas;
Arrumação – verificar como está disposta a arrumação do canteiro de uma forma
geral, dos materiais aos ambientes de convívio;
Limpeza – analisar se a mentalidade da limpeza foi empregada no canteiro por meio
do trainee, quais foram as ferramentas utilizadas para isto e os resultados obtidos;
Higiene – a qualidade de vida no trabalho parte da higiene. Foco principal é nas
áreas de convívio, mas sem deixar de analisar o canteiro como um todo;
Disciplina – averiguar como está sendo empregada a disciplina no canteiro,
baseada no tripé ordem, rotina e seu constante aperfeiçoamento. O trainee deve
difundir estes conceitos e coordenar a evolução deles.

- CRIATIVIDADE
Tomada de iniciativa – neste item deve-se constatar no canteiro a capacidade do
trainee de tomar a iniciativa para criar soluções. Soluções estas que possam ser de
contribuição individual ou coletiva para tarefas direcionadas à parte técnica,
administrativa, organizacional, de relacionamento e liderança;

- QUALIDADE E/ OU SINALIZAÇÃO DO CANTEIRO
Escritório – o trainee, em conjunto com a empresa, deve fazer com que o escritório
da obra reflita o escritório da construtora. Verificar a qualidade das instalações e da
manutenção dos ambientes;
Almoxarife – verificar sua organização é fundamental. O trainee deve sempre
acompanhar e direcionar a maneira a ser organizado o almoxarife, sinalizando-o
interna e externamente;
Banheiros – o trainee deve manter, juntamente à sua equipe, a conscientização da
manutenção da limpeza destes ambientes. Além da sinalização externa, pode-se
utilizar de lembretes para disseminar esta conscientização geral. É importante que
ele faça a cobrança, ao engenheiro residente, do cumprimento de questões ligadas
à NR 18;
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Refeitório – a mesma atitude do item “Banheiros”;
Vestiário – a mesma atitude referida acima;
Tapume – uma vez pré determinado pela empresa o tipo de tapume a ser utilizado,
cabe ao trainee a sua manutenção. O tapume fica em exposição direta ao meio
externo. Portanto, trata-se da primeira impressão que a obra passará para as
pessoas;
Guarita – a mesma atitude do item “Tapume”;
Área de lazer – depois do almoço é interessante que se tenha uma área na qual os
funcionários possam descansar e se distrair (na obra). Caso não seja pré-estipulada
pela construtora, o trainee pode, em consenso com o engenheiro residente, criar
esta área e mantê-la com os mesmos princípios comentados anteriormente.
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RELACIONAMENTO

- COMUNICAÇÃO – Saber
Ouvir– saber ouvir o funcionário e não se impor de maneira ditatorial. Obra com
funcionários participativos só tem a ganhar. Analisar se o trainee tem este poder;
Dialogar – com diálogo, as tarefas fluem. Além disso, o clima para trabalhar fica o
melhor possível e tudo isso resulta na qualidade da obra e em sua produção. O
trainee deve incentivar o diálogo até mesmo por parte dos funcionários que tenham
maior dificuldade neste quesito, cooperando no desenvolvimento deles;
Discordar – não ter receio de discordar ou ser discordado. Errado é aceitar algo
quando não concorda. Dessa forma, deve ser analisada a personalidade do trainee
nas duas questões (discordar e ser discordado);
Criar – o trainee pode e deve criar ferramentas para a comunicação, tendo como
objetivo estimular a equipe como um todo. Comunicação escrita, falada, no trabalho,
na hora do almoço, enfim, criar para desenvolver o relacionamento;
Aceitar – é importante que o trainee aceite ideias melhores que as suas com
naturalidade, não importando de quem estas ideias tenham partido. Verifica-se,
portanto, sua forma de atuar nesta situação.

- RELACIONAMENTO HUMANO
Capacidade de se relacionar – analisar a capacidade de se relacionar com os
funcionários da obra, o encarregado administrativo, os superiores, fiscais, clientes,
enfim, com todos que envolvem o trainee. Como ele vem se portando nas diversas
situações do dia-a-dia com estas pessoas, sendo suas atitudes e sua postura
pontos-chave para esta análise.
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LIDERANÇA

- INICIATIVA
Passar tarefas – analisar a maneira com que o trainee passa as tarefas do dia-adia. Para isto, verifica-se a didática empregada no diálogo com o funcionário
referente ao “como fazer”, o acompanhamento da tarefa e o recebimento do serviço
executado;
Cobrança – no momento de cobrar a realização do serviço e sua qualidade, o
avaliador deve saber separar o lado pessoal do profissional na relação com os
funcionários. Clareza e sinceridade devem ser prioridades;
Comunicação – é a base para o relacionamento. Deve-se acompanhar a forma com
que a comunicação está estabelecida e é lidada entre trainee e funcionários. O
primeiro deve dialogar com o segundo e fornecer espaço para que ele tome a
iniciativa do diálogo também;
Planejamento (visão) – tendo o cronograma em mãos e o diálogo constante com o
engenheiro residente, o trainee deve ter a visão do curto prazo e elaborar o seu
planejamento semanal, comunicando-o para os funcionários. Colocar metas, com
foco no caminho crítico, é a base desta visão.

- MOTIVAÇÃO
Equipe de obra – verificar a forma com que o trainee trabalha o motivacional de sua
equipe, como a estimula. Equipe motivada produz mais. Portanto, analisar a relação
motivação x produção na obra;
Superiores – este trainee em questão deve cativar os superiores ao demonstrar
preparo para enfrentar situações das mais às menos agradáveis, estando sempre
focados no processo executivo;
Cliente – analisar, caso ele possa adentrar o empreendimento, como está sua
reação com a obra como um todo e os trainees. Trabalho bem feito e bom
relacionamento serão as chaves para o encantamento do cliente.
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- FORMAÇÃO
Novos líderes – o trainee não pode ter receio em preparar novos líderes. Deve estar
ciente de que com o crescimento de quem o cerca, ele também crescerá;
Novos profissionais – o trainee já passou por cargos abaixo do qual se encontra.
Atualmente, ele não pode deixar de propiciar oportunidades aos novos profissionais
que têm potencial para crescer. A mentalidade do coaching deve ser empregada,
pois fará com que a formação seja algo natural e positiva para todos os envolvidos.

- VALORES PESSOAIS
Análise global – analisar o emprego dos valores pessoais do trainee e acompanhar
ao longo dos trimestres, do início ao fim do nível, eventuais mudanças em seu
comportamento. Destaca-se que tais valores contribuem diretamente na composição
do caráter do profissional.

