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RESUMO
Este trabalho busca compreender o tema qualificação profissional no setor da
construção civil e tem como objetivo apresentar recomendações para as empresas
construtoras através do levantamento das boas práticas contidas nas políticas de
qualificação profissional criadas pelo setor público, nos programas gerados pelo
setor produtivo e pelo terceiro setor. Essa discussão insere-se em um cenário no
qual a construção civil vive uma situação grave de escassez de mão de obra
qualificada e a demanda está aquecida, e ainda, a escala e os números de
empreendimentos e obras de infraestrutura cresceram radicalmente nos últimos
anos, impondo ao setor desafios significativos em relação a prazo, custo e
qualidade. Para ser competitivo uma das soluções é aumentar a produtividade –
produzir mais com menos recursos. Para isso, torna-se necessário privilegiar o uso
de sistemas construtivos industrializados e investir em programas de qualificação da
mão de obra. A elaboração do trabalho teve como ponto de partida a revisão da
literatura sobre o tema. Foi realizado um breve levantamento dos dados da indústria
da construção civil. Em seguida, foi abordada a caracterização da mão de obra do
setor, bem como, a apresentação do perfil do trabalhador da construção civil. Foram
citados os aspectos conceituais sobre a educação profissional. Após o estudo da
base histórica e teórica, foi realizado um levantamento das diversas políticas e
programas de qualificação profissional, bem como, as normas brasileiras voltadas à
qualificação profissional. Tais práticas foram analisadas e deram suporte para atingir
o objetivo proposto. Como resultado principal, este trabalho propõe recomendações
para a implantação de um projeto de qualificação da mão de obra em empresas
construtoras.
Palavras Chave: Qualificação profissional; Mão de obra; Construção civil; Empresas
construtoras.

ABSTRACT
The qualification of manpower in construction companies: recommendations
This work seeks to focus on professional qualification in the construction
industry. It aims to provide recommendations for the qualification of manpower in
construction companies, through a survey of the best practices in the professional
qualification policies created by the government, business segment programs and the
third sector. This discussion is inserted into a panorama in which the construction
industry is facing a serious shortage of skilled labor and the demand is heated up.
The scale and number of projects and infrastructure facilities have grown up
dramatically recently. It imposes significant challenges to the sector in relation to
time, cost and quality. To be competitive one of the solutions is to increase
productivity by producing more with fewer resources. As a result of this, it is
necessary to focus on the use of industrialized building systems and invest in labor
training programs. The starting point of this work was a revision of specialized books
on this topic. A brief research was carried out on the construction industry.
Consequently, the manpower profile was draw taking into account the conceptual
aspects of professional education. After the study of the historical and theoretical
basis, a survey was conducted on various policies and programs, as well as,
Brazilian standards about professional qualification. These practices were analyzed
and support was given to reach the goal. As the main result, this work proposes
recommendations on how to implement manpower qualification projects for
construction companies.
Key words: Professional qualification; Labor; Civil construction; Construction
companies.
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1 INTRODUÇÃO
As exigências pela qualidade e produtividade no setor da construção civil têm
aumentado face ao seu desenvolvimento e a crescente competição imposta pelo
mercado. Tais exigências estão fortemente ligadas à competência e eficiência dos
recursos humanos.
Garcia e Dias (2011), em pesquisa sobre a evolução do perfil do trabalhador
da construção civil no Estado de São Paulo, citam que para se obter o aumento de
produtividade que mantenha as operações do setor sustentáveis é necessário:
a. Promover a mudança tecnológica nos processos construtivos e nos
materiais;
b. Aumentar o uso de máquinas e equipamentos;
c. Qualificar a mão de obra.
Um trabalhador qualificado será sempre mais competente e eficiente para a
empresa. É notório que este trabalhador passa a reduzir perdas, por conhecer
melhor o processo produtivo, e assim é possível verificar a melhoria nos quesitos de
qualidade e produtividade.
Quando procuramos entender o porquê do investimento na força de trabalho,
algumas questões merecem ser destacadas. Em geral, são investimentos que
solicitam pouco dispêndio econômico. Ademais, sendo o trabalhador o centro do
processo produtivo, o capital não pode se apropriar do “saber fazer” ou da
autonomia inerente ao trabalho no canteiro (BARONE, 1999, p.162).
Segundo Brito (2007), o preço que o Brasil terá de pagar para resolver a falta
de mão de obra qualificada na construção civil chegará a R$ 5,1 bilhões, custo
estimado para a geração de vagas em cursos de capacitação e certificação de
trabalhadores.
Analisando os aspectos colocados nos últimos dois parágrafos podemos
entender que para o empregador o dispêndio econômico não é representativo visto
que este é na verdade um investimento. Porém, quando analisado o valor a ser
investido no setor, este se torna representativo.
A

indústria

da

construção

civil,

apesar

dos

avanços

tecnológicos

apresentados nas últimas décadas, tem marcas de uma indústria tradicional, com
base no trabalho artesanal (SILVA, 2012).
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Sebben, Oliveira e Mutti (2007) citam que a mão de obra da construção civil é
menos qualificada, quando comparada a outros setores da indústria, pois é formada
por pessoas com baixa formação educacional, mas com capacidade de efetuar
serviços braçais e ainda, estes possuem dificuldades em compreenderem as reais
responsabilidades do processo de trabalho. Haruo Ishikawa (2011, p.7), vicepresidente de Relações Capital-Trabalho do SINDUSCON-SP, cita que o
analfabetismo funcional1 é um sério entrave ao desenvolvimento profissional do
trabalhador.
Em geral, o aprendizado da construção civil é dado pela observação, pela
oportunidade do primeiro emprego e pela necessidade de trabalhar. De acordo com
Silva (2012), historicamente, a qualificação profissional ocorria no próprio canteiro –
um trabalhador sem qualificação aprendia o ofício com um trabalhador experiente, o
chamado “aprender fazendo” ou o “saber do ofício”.
Assim, a contratação de oficiais (pedreiros, encanadores, eletricistas,
carpinteiros) é realizada através da análise das últimas funções registradas na
carteira de trabalho, ou seja, análise de experiências históricas. A contratação de
ajudantes (serventes) não contém nenhum critério específico – já que este
trabalhador fica sob o comando de um oficial. O ajudante, por meio da observação
de seu tutor, é promovido a meio-oficial e então passa a ser um oficial. Desta forma,
a promoção de funções, normalmente, não acontece após um processo formal de
qualificação. Os requisitos apresentados para a promoção de função do trabalhador
da construção civil são: observação e análise do trabalho realizado no canteiro de
obras, pela ótica do oficial ou encarregado, e tempo na função.
Segundo Barone (1999 apud SILVA, 2012) até mesmo o ‘aprender fazendo’
foi se tornando escasso nos canteiros de obras, devido as mudanças tecnológicas
no sistema produtivo dada a evolução da produção industrializada, onde algumas
tarefas passaram a serem executadas fora do canteiro de obras. Assim, o
trabalhador passou a ter dificuldades em controlar toda a atividade produtiva e o
1

De acordo com Menezes e Santos (2002) analfabetismo funcional é o termo utilizado para
o tipo de instrução de uma pessoa que sabe ler e escrever mas é incapaz de interpretar o
que lê e de usar a leitura e a escrita em atividades cotidianas. Desta forma, o analfabeto
funcional não consegue extrair sentido das palavras nem colocar idéias no papel através da
escrita, como acontece com quem realmente foi alfabetizado. No Brasil, o analfabetismo
funcional é atribuído às pessoas com mais de 20 anos que não completaram quatro anos de
estudo formal. Mais de um terço da população adulta brasileira é considerada analfabeta
funcional.
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saber do ofício passou a ser cada vez menos transmitido, de forma plena, a novos
trabalhadores. O resultado deste processo é a falta de profissionais qualificados.
A alta rotatividade no setor da construção civil é apontada também como uma
das características para o não investimento em qualificação da mão de obra, de
acordo com Sebben, Oliveira e Mutti (2007). Farah (1993 apud MUTTI, 1995) conclui
que a carência de programas de qualificação profissional no setor da construção civil
desestimula a busca de crescimento profissional e a permanência dos trabalhadores
neste setor, reforçando ainda mais a rotatividade.
Os atuais desafios para o setor, a fim de suprir as demandas vigentes, e as
futuras, considerando que o setor está em ascensão e em nível de pleno emprego,
são: o estabelecimento de programas de qualificação profissional, a incorporação de
tecnologias e condições favoráveis ao crescimento sustentável.
A pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra
que 62% das empresas apontaram a escassez de trabalhadores qualificados
(LOPES, 2010). Este cenário pode ser verificado atualmente.
Cardoso (2007) afirma que apesar das diversas práticas de qualificação
existentes, estas são insuficientes para suprir a demanda. Cabe analisar por outra
ótica, se for considerado que há estoque de postos de trabalho aguardando por
profissionais qualificados e este tema tem mobilizado governo, iniciativa privada,
terceiro setor e etc., da mesma forma que há diversos programas de qualificação
disponíveis, com diferentes formatos, concepções e para diferentes públicos, podese também considerar que tais práticas não estão sendo bem aproveitadas.
Garcia e Dias (2011) citam que cabe ao setor (construtoras, instituições e
indústria de materiais de construção) e ao governo comandar as iniciativas
necessárias ao crescimento equilibrado da construção civil.
Nesse sentido, é importante que um primeiro passo seja dado pelas
construtoras com a promoção da qualificação da mão de obra através de programas
internos de forma a capacitar e reter sua mão de obra. Guerra e Mitidieri Filho (2011)
afirmam que:
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Os colaboradores da empresa devem estar capacitados para o
desenvolvimento de seus trabalhos com base em conhecimento,
treinamentos,
habilidades
e
experiências
apropriadas
e
comprovadas. É importante que a empresa determine por um manual
de cargos esses requisitos mínimos e necessários para o
desenvolvimento das funções de trabalho, bem como prover
treinamento para atendimento dessas premissas, avaliar a eficácias
dos treinamentos, manter registros e evidência deles [...] (GUERRA;
MITIDIERI FILHO, 2011, p.132).

Essas considerações devem ser vistas no âmbito da educação profissional.
Aprile e Barone (2007) apresentam suas considerações:
Considerando que, no Brasil, a grande demanda continua sendo a
educação básica, prioridade nacional, dado o número de crianças,
jovens e adultos dela excluídos e ainda que a educação básica seja
condição fundamental para que a população adquira condições e
instrumentos para a aquisição de novos patamares de qualificação
profissional, é necessário que o Estado formule e implemente
políticas que deem prioridade à democratização da educação básica.
Essas políticas, contudo, somente têm sentido se articuladas àquelas
mais globais, isto é que se relacionem à geração de renda e de
empregos. Em última instância, o acesso a uma educação
profissional de qualidade não se confunde com propostas de cunho
assistencialista ou imediatistas, mas se traduzam em programações
que realmente atendam às reais necessidades da população quanto
à obtenção de escolaridade e de qualificação mais elevada e, nesse
sentido, a educação profissional passa a ser um mecanismo
regulador das tensões sociais, já que boa parte dos trabalhadores
está excluída dos processos de reestruturação produtiva (APRILE;
BARONE, 2007).

1.1 A indústria da construção civil
Esta seção apresenta dados sobre a indústria da construção civil, pois estes
são importantes para compor a discussão proposta neste trabalho.
Os dados foram coletados em periódicos do setor e em publicações de
entrevistas com lideranças do setor, devido a atualidade dos dados e a maior
dinâmica das informações em relação a publicação de dados oficiais.
A construção civil é, sem dúvida, um dos setores mais importantes da
economia brasileira:
Além da importância econômica, a atividade da construção civil tem
relevante papel social, pela capacidade de diminuição do déficit
habitacional e pelo seu potencial na geração de emprego e renda
(PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE
DO HABITAT, 2012).
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De acordo com Predolin Junior (2005), o setor da construção civil é apontado
como um forte instrumento de desenvolvimento para o país, pois é um dos setores
que mais oferta empregos, gera a alavancagem da produção, dos investimentos e,
ainda possui expressiva participação no Produto Interno Bruto (PIB)2.
Há três anos consecutivos que o setor da construção civil brasileira vem
crescendo acima do PIB do país. Para o ano de 2013 a perspectiva é que ambos
cresçam em torno de 3,5% a 4% (NAKAMURA, 2013b).
O Gráfico 1 demonstra a variação percentual do PIB em relação ao ano
anterior e compara o PIB do setor da construção civil com o PIB brasileiro para os
anos de 2010 a 2013.
Gráfico 1 - Comparação da evolução percentual do PIB Brasil e do PIB Construção
Civil em relação ao ano anterior

Fonte: Elaborado pela autora com dados da Câmara Brasileira da Indústria da
Construção – CBIC (2013b) e Nakamura (2013b)

2

Em pesquisa ao portal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2012) fica
entendido que o PIB é um dos principais indicadores do potencial da economia de um país.
O indicador retrata o valor de toda a riqueza (bens, produtos e serviços) produzida por um
país em um determinado período, geralmente de um ano. Os cálculos do PIB são
elaborados e divulgados pelo IBGE, um órgão do governo que tem a missão institucional de
fornecer as informações necessárias ao conhecimento da realidade e ao exercício da
cidadania do país. O desempenho do PIB é medido pela performance dos três setores que o
compõem a economia: Agropecuária, Indústria e Serviços. E ainda de acordo com a Câmara
Brasileira da Indústria da Construção – CBIC (2013a) o setor da construção civil é
responsável por 5,8% do PIB nacional.
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O Gráfico 2 apresenta a evolução percentual do PIB da construção civil em
relação ao ano anterior do setor da construção civil, dos últimos oito anos.
Gráfico 2 - Evolução percentual do PIB da Construção Civil em relação ao ano
anterior

Fonte: Elaborado pela autora com dados da Câmara Brasileira da Indústria da
Construção – CBIC (2013b) e Nakamura (2013b)

De acordo com a opinião do diretor de Economia do SINDUSCON-SP,
Eduardo Zaidan (apud CRESCIMENTO..., 2010) o desempenho recorde de 2010 só
poderá ser alcançado se o setor superar os novos desafios. Para o sindicato, o
principal desafio para manutenção do crescimento do setor é viabilizar o aumento da
produtividade, e para isso, torna-se necessária a formação de mão de obra
qualificada e investimentos em tecnologia.
Em 2010 já era apontado que o principal desafio do setor era a contratação
da mão de obra qualificada. Havia destaque para outros pontos definidos como
“gargalos”: escassez de terrenos e a necessidade de reduzir a carga de tributos e
encargos do setor. (PIB..., 2010)
Reis (2011) complementa que os “gargalos” que o setor enfrentará, além das
características já citadas, serão os investimentos em infra-estrutura e habitação.
De acordo com Barboza (2012) o PIB do setor fechará o ano em alta de cerca
de 4% - abaixo do previsto que era de 5%.
Dentre os fatores que prejudicaram o ano de 2012, Nakamura (2013b)
destaca a redução dos investimentos das empresas, a queda dos investimentos do
setor público para a infraestrutura, a paralisação de meses nos serviços rodoviários
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o baixo ritmo de
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contratação de moradias para a faixa 13 do programa Minha Casa Minha Vida
(MCMV), morosidade nos processos de licenciamento e trâmites burocráticos para
aprovação de projetos nas prefeituras.
As perspectivas para 2013, ainda de acordo com Barboza (2012), é que a
construção civil deverá crescer entre 3,5% a 4%. O PIB brasileiro evoluirá na mesma
proporção do PIB da construção civil.
O ano de 2013 projeta um crescimento equiparado com o crescimento da
economia – um otimismo moderado. Para crescer, o setor precisa vencer algumas
dificuldades e estas já vêem sendo apontadas pelo setor nos últimos anos. A
contratação de mão de obra qualificada, por sua vez, continua sendo sinal de
dificuldade.
O governo federal anunciou novas medidas para impulsionar o crescimento
do setor da construção civil. Com estes estímulos, o governo espera que a
construção civil contribua mais fortemente com a aceleração do crescimento do país
(GOVERNO..., 2013, p.8). As três medidas foram:
1. Desoneração da folha de pagamento – as empresas pagavam 20% de
contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento. As empresas
passarão a recolher 2% sobre o faturamento;
2. Redução de 6% para 4% da alíquota do Regime Especial de Tributação
(RET) que unifica o pagamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e o Programa de
Integração Social (PIS);
3. Criação de uma linha de capital de giro de R$ 2 bilhões voltadas às micro
e pequenas empresas com faturamento de até 50 milhões anuais.
(GOVERNO..., 2013)
A retomada do crescimento passa também pela necessidade, cada vez mais
pujante, de eliminar gargalos que dificultam o pleno desenvolvimento do setor, como
insegurança jurídica, a escassez (e o conseqüente encarecimento) da mão de obra
qualificada e a elevação do custo de terrenos, entre outros. Os obstáculos não são
3

Em pesquisa ao portal da Caixa Econômica Federal, a faixa 1 do programa Minha Casa
Minha Vida destina-se a construção de moradias para famílias com renda mensal bruta de
até R$ 1.600,00.
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poucos, mas vencê-los é condição necessária para manter a construção civil no ciclo
virtuoso que se iniciou anos atrás (NAKAMURA, 2013b).
De acordo com Nakamura (2013a) as construtoras só conseguirão recuperar
as margens de lucro em 2013 se houver melhora da produtividade nos canteiros de
obras a fim de compensar as altas nos custos de mão de obra (derivados da
escassez) e materiais.
Aumentar a produtividade significa aumentar o número de unidades e obras
realizadas com o mesmo custo, desta forma torna-se necessário o investimento em
tecnologia e formação de profissionais.
Não é de hoje que a produtividade é questão nevrálgica para a construção
civil brasileira, uma indústria em que ainda são marcantes a produção artesanal, a
mecanização parcial e a informalidade. O agravante é que nos últimos tempos,
apesar dos significativos avanços no desenvolvimento de novos materiais e sistemas
construtivos, as perdas têm se tornado ainda mais sensíveis à medida que diminuem
a capacidade das empresas lidarem com desafios como a escassez e o
encarecimento da mão de obra, a falta de qualificação dos trabalhadores e a
necessidade, cada vez maior, de serem competitivas e rentáveis (NAKAMURA,
2013a).
Em suma, a construção civil vive uma situação grave de escassez de mão de
obra qualificada em cenário de demanda aquecida. A escala e os números de
empreendimentos e obras de infraestrutura cresceram radicalmente nos últimos
anos, impondo ao setor desafios significativos em relação a prazo, custo e
qualidade. Para ser competitivo uma das soluções é aumentar a produtividade –
produzir mais com menos recursos. Para isso, torna-se necessário privilegiar o uso
de sistemas construtivos industrializados e investir em programas de qualificação da
mão de obra.
Para Ana Maria Castelo, coordenadora de projetos da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), a mão de obra é ponto-chave para um crescimento maior do setor,
pois este trabalha atualmente com um nível de ocupação recorde e faltam
trabalhadores (CRESCIMENTO..., 2010).
Os participantes da coletiva de imprensa realizada na abertura da 19ª Feira
Internacional da Construção (FEICON BATIMAT) em março de 2011, destacaram
que o atual cenário do setor da construção civil é positivo e também projeta um
futuro promissor com o advento da Copa do Mundo em 2014 e das Olimpíadas em
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2016. Segundo análise do ex-presidente da Associação Brasileira da Indústria de
Materiais de Construção (ABRAMAT), Melvyn Fox, já é percebido reflexo no
desenvolvimento da economia do país. Ele destacou também a importância da
profissionalização da mão de obra frente a este cenário de desenvolvimento do setor
da construção civil, e cita como projeção que até 2020 haverá 3 milhões de novos
trabalhadores na construção civil (COMEÇA..., 2011).
1.2 Objetivo
Esta dissertação tem como objetivo apresentar recomendações para a
qualificação da mão de obra em empresas construtoras através do levantamento das
boas práticas contidas nas políticas de qualificação profissional desenvolvidas pelo
governo, nos programas desenvolvidos pelo setor produtivo e pelo terceiro setor,
como forma de colocar a discussão sobre o assunto e as diversas maneiras de se
fazer a qualificação dos trabalhadores na construção civil. Pretende-se também
contribuir para que as empresas construtoras elaborem seus projetos de qualificação
profissional e/ou se insiram em projetos existentes.
1.3 Estruturação do trabalho
Após a identificação da problemática da dissertação – a necessidade da
qualificação da mão de obra na construção civil, o estudo teve como ponto de
partida a revisão da literatura sobre o tema. Já na introdução foi realizado um breve
levantamento de dados da indústria da construção civil. A seguir, apresenta-se a
caracterização da mão de obra do setor, bem como, a apresentação do perfil da mão
de obra. Foram abordados também os aspectos conceituais sobre a educação
profissional.
Após o estudo da base histórica e teórica, foi realizado um levantamento das
políticas e programas de qualificação profissional, bem como, as normas brasileiras
voltadas a qualificação profissional.
Tais práticas foram analisadas e deram suporte para elaborar as
recomendações para a qualificação da mão de obra em uma empresa construtora.
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A análise das práticas de qualificação profissional seguiu o roteiro conforme
demonstrado esquematicamente na Figura 1 e teve como resultado uma estrutura
de recomendações.
Figura 1 – Análise das práticas de qualificação profissional

Fonte: Elaborado pela autora (2013)
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2 A MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Esta seção apresenta a atual situação da mão de obra do setor e, para tanto,
será destacada a caracterização e o perfil da mão de obra da construção civil.
2.1 Caracterização da mão de obra da construção civil
De acordo com Almeida (2007), o ano de 2006 foi marcado pela falta mão de
obra no mercado da construção civil.
Neste mesmo ano, os empresários da construção civil se assustaram com a
repentina dificuldade de encontrar pedreiros e serventes. “No primeiro semestre
deste ano faltaram mestres de obras, engenheiros, eletricistas, encanadores,
pedreiros de acabamento e azulejistas em São Paulo”, afirmava João Claudio
Robusti (apud ALMEIDA, 2007), ex-presidente do SINDUSCON-SP. E ainda, foi
confirmado que a carência de pessoal foi pontual e causada pelo elevado número de
edifícios de alto padrão em construção, o que exigiu uma quantidade de
trabalhadores qualificados que não estava disponível.
Em 2007 o emprego migrou. Como São Paulo e Rio de Janeiro, principais
parques imobiliários do Brasil, têm poucos terrenos disponíveis, restou às
construtoras partir para campos ainda pouco explorados, como o interior de São
Paulo, Distrito Federal e capitais do Nordeste (ALMEIDA, 2007).
Em 2007 o cenário foi de aquecimento da construção nacional, com políticas
de acesso ao financiamento imobiliário, o Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) do Governo Federal e uma expressiva injeção de capital privado na
construção civil.
Com a migração dos investimentos, estimou-se que uma pequena parcela
dos trabalhadores do setor domiciliados na capital paulista (até 10%) migraria para o
interior e para outros estados brasileiros (ALMEIDA, 2007).
Outra questão que pode ser levada em conta é o longo tempo em que a
construção civil ficou sem investimentos, assim os trabalhadores procuraram
empregos em outras áreas.
De 2008 a 2010 em função dos investimentos no mercado da construção civil,
as empresas sentiram ainda mais a escassez de mão de obra qualificada e
começaram a buscar métodos de qualificação.
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Como observado por Costa (2010), a mão de obra existente além de escassa
é cara. A escassez de profissionais gerou aumentos salariais e pressionou a
inflação. Entre janeiro e novembro de 2010, o Índice Nacional de Custos da
Construção (INCC-M), calculado pela FGV, subiu 6,95%, sendo que o item mão de
obra foi o que mais o alavancou o índice, com um aumento de 8,73% (COSTA,
2010).
Reis (2011) cita que de acordo com os dados divulgados pelo SINDUSCONSP, a abertura de novos postos de trabalho tem crescido ininterruptamente desde
2004. O Gráfico 3 apresenta informações relativas ao aumento do número de
empregados formais em 55%.
Gráfico 3 - Empregos com carteira na construção em dezembro dos anos 2005 a 2010
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Fonte: Reis (2011)

Ainda segundo o SINDUSCON-SP (apud REIS, 2011), apenas 2,9% dos
trabalhadores da construção civil estão desempregados e esta taxa chamada de
desocupação era de 5,5% há cerca de 5 anos atrás.
Nakamura (2013b) cita que o emprego com carteira assinada, ou seja, o
emprego formal teve aumento de 5,9% em relação a 2011.
Em 2012, Pereira (2012) cita que de janeiro a outubro o setor empregava
3,415 milhões de trabalhadores.
O setor está passando pelo cenário de pleno emprego, fato que também
explica a dificuldade das construtoras em contratar mão de obra qualificada.
Sérgio Watanabe, presidente do SINDUSCON-SP, em entrevista

destaca

que: "[...] este, sem dúvida nenhuma, é um cenário de pleno emprego, o que explica

30

a dificuldade das construtoras em contratar mão de obra especializada. Essa mão de
obra não existe" (apud PEREIRA, 2012).
Guazzelli, Castelo e Dias (2012) relatam sobre a produtividade setorial na
visão dos empresários paulistas. Foram pesquisadas 62 construtoras com o objetivo
de coletar as opiniões dos empresários comparando dois períodos: anos anteriores a
2007 e nos posteriores a 2007. A pesquisa revelou que as empresas possuem a
percepção de que a produtividade evoluiu no período pesquisado, mas este avanço
poderia ter sido ainda melhor. Para que a produtividade atinja níveis mais elevados,
os empresários apontaram que é necessário qualificar a mão de obra e obter
condições mais favoráveis de investimento em máquinas, equipamentos e processos
produtivos.
Como resultado, a pesquisa mostrou que 74% das construtoras passaram a
investir mais em qualificação da mão de obra a partir de 2007, conforme Gráfico 4.
Gráfico 4 - Qualificação da mão de obra antes e após o ano de 2007 em empresas
construtoras paulistas
5% das empresas passou a investir menos
intensamente em treinamento de mão de obra
a partir de 2007

5%
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em treinamento por trabalhador é equivalente
nos dois períodos

21%

47%

27%

47% das empresas passou a investir um
pouco mais em treinamento de mão de obra a
partir de 2007
27% das empresa passou a investir muito
mais em treinamento de mão de obra a partir
de 2007

Fonte: Guazzelli, Castelo e Dias (2012)

A pesquisa aborda que a oferta de capacitação profissional vem se dando por
meio de cursos oferecidos pelos sindicatos, cursos oferecidos e organizados pela
própria empresa, cursos oferecidos por empresas especializadas e cursos
oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) ou órgão
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equivalente. Estas ofertas estão de certa forma uniformemente distribuídas conforme
demonstra o Gráfico 5.

Gráfico 5 - Tipos de qualificação que os trabalhadores têm acesso em 62 empresas
paulistas
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Fonte: Guazzelli, Castelo e Dias (2012)

2.2 O perfil da mão de obra da construção civil

Segundo o estudo realizado pelo SENAI (1993 apud MUTTI 1995, p.1), o
perfil do trabalhador da construção civil “[...] é prejudicado pelo estigma do
despreparo, que compromete este expressivo segmento da indústria com elevados
índices de desperdício e improdutividade.”
O perfil da mão de obra da construção civil é um tanto particular pois é
determinado pelas peculiaridades da indústria da construção civil. O Quadro 1, com
base em Meseguer (1991 apud MUTTI, 1995) cita tais peculiaridades:
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Quadro 1 - Peculiaridades da indústria da construção civil
1

A construção é uma indústria de caráter nômade.

2

Salvo exceções, a indústria da construção cria produtos únicos, e não produtos seriados.

3
4
5

6

Na construção, diferente de outras indústrias, não é possível aplicar a produção em cadeia
(produtos móveis passando por operários fixos).
A construção é uma indústria muito tradicional, com grande inércia às alterações.
A construção utiliza em geral mão de obra pouco qualificada (o emprego destas pessoas tem
um caráter eventual e suas possibilidades de promoção são escassas).
Outras indústrias realizam seus trabalhos em ambientes cobertos, enquanto a construção é
feita à intempérie.
Na construção, o produto é único, ou quase único na vida do usuário e, conseqüentemente,

7

sua experiência não repercute posteriormente. Em outras palavras, na construção o usuário
influi muito pouco na qualidade do produto.

8

9

10

A construção emprega especificações complexas do produto, quase sempre contraditórias, e
muitas vezes confusa.
Na construção, as responsabilidades são dispersas e pouco definidas, o que sempre origina
zonas obscuras para a qualidade.
O grau de precisão com que se trabalha na construção é, em geral, muito menor do que em
outras indústrias.

Fonte: Meseguer (1991, apud MUTTI, 1995, p8)

De acordo com Cardoso (2007) o perfil da mão de obra na construção civil
possui as características a seguir:
a. Baixa capacitação e escolaridade:
• 72% dos trabalhadores nunca realizaram cursos ou treinamentos;
• 80% possuem menos de quatro anos de estudo e;
• 20% são analfabetos.
b. Elevada rotatividade:
• 56,5% estão há menos de uma ano na empresa;
• 47% há menos de cinco anos no setor;
c. Baixos salários:
• 50% ganham menos de dois salários mínimos;
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d. Elevado índice de acidentes:
• 21,3% é o que a construção civil representa do total de trabalhadores
acidentados no Brasil.
Houve nos últimos anos uma evolução do perfil do trabalhador da construção
civil. De acordo com Garcia e Dias (2011) em dez anos foi possível verificar uma
grande mudança no perfil destes profissionais. A pouca qualificação e a
informalidade regrediram e alteraram o perfil da atividade do setor de forma geral. A
afirmação foi baseada em uma pesquisa que mostrou a evolução do perfil do
trabalhadores dos anos de 2001 a 2011, no Estado de São Paulo. É fato que, os
profissionais do setor da construção civil estão:
a. Mais escolarizados;
b. Houve redução da informalidade;
c. Possuem maior renda
d. Faixa etária mais alta e;
e. Houve redução na jornada média de trabalho.
A pesquisa coloca dois aspectos como sendo geradores da alteração deste
novo perfil:
Um primeiro aspecto geral de apreciação da análise é a melhora da
condição média desses trabalhadores, que paulatinamente se
qualificam e obtêm maior rendimento em uma menor jornada média
de trabalho. O segundo aspecto, desta vez de uma perspectiva
desafiadora, é que a demanda por mão de obra do setor não
encontra resposta adequada - de fato, segundo projeções da FGV,
um crescimento de 6% ao ano do PIB da construção requer que a
construção civil gere ganhos de produtividade da força de trabalho de
3% ao ano, de tal forma que os salários sejam suficientes para atrair
jovens para as ocupações oferecidas pelo setor (GARCIA; DIAS,
2011, p.4).

Outro aspecto relevante é que o setor incorpora cada vez mais tecnologia, o
que exige um profissional treinado e com capacidade de absorver informações
técnicas. Sendo assim, a qualificação passou a ser um processo necessário.
Em relação ao quesito aumento da escolaridade, a referida pesquisa
demonstra que as faixas de trabalhadores paulistas com até sete anos de estudo
diminuiu notadamente entre 2001 e 2011 e as demais faixas aumentaram, sendo
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assim, verifica-se o aumento da proporção dos profissionais mais escolarizados,
conforme Gráfico 6.
Gráfico 6 – Escolaridade dos trabalhadores da construção civil no Estado de
São Paulo

Fonte: Garcia e Dias (2011)

Outro quesito apontado pela pesquisa foi a redução da informalidade e o
conseqüente aumento de empregos com carteira assinada demonstrado através do
Gráfico 7.
Gráfico 7 – Evolução do formato de contratação na construção civil paulista

Fonte: Garcia e Dias (2011)

35

Em relação ao aumento da renda, os trabalhadores com carteira assinada
tiveram uma evolução de rendimento de 1,2% ao ano, o que significa um
crescimento de renda média, em reais de maio de 2011, de R$ 1.300 para R$ 1.472
(GARCIA; DIAS, 2011).
De acordo com Fé (2013), nos últimos anos é fato que o desequilíbrio entre
demanda e oferta de mão de obra qualificada tem feito disparar o custo do salário
dos operários. Temos como indicador que, a participação da mão de obra no Custo
Unitário Básico de Edificações (CUB), passou de 44,98% em julho de 2008 para
51% em julho de 2012. É possível concluir que, a mão de obra já é o principal custo
do canteiro, e a escassez é um gargalo difícil de ser contornado em curto prazo.
Já em relação a faixa etária foi percebido que a mão de obra tem envelhecido.
Em 2001 a idade média dos trabalhadores da construção civil era de pouco mais de
37 anos e em 2011 a idade média é de 41 anos (GARCIA; DIAS, 2011).
A pesquisa também mostrou que a jornada média de trabalho diminuiu. O
Gráfico 8 aponta que em 2001, 59% do empregados trabalhavam mais de 44 horas;
em 2011 foi visto que 61% trabalham até 44 horas (GARCIA; DIAS, 2011).
Gráfico 8 – Jornada média de trabalho na construção civil paulista

Fonte: Garcia e Dias (2011)
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A pesquisa aponta a diminuição do percentual de trabalhadores originários da
migração. Em 2001, 48% da mão de obra tinha origem em outros Estados, sendo
32% do Nordeste; em 2011 este percentual retrocedeu para 42%, com apenas 25%
de nordestinos (GARCIA; DIAS, 2011). Esta redução deve-se provavelmente, ao
aquecimento da economia, aos lançamentos imobiliários em outras regiões do país e
as obras de infra-estrutura do PAC.
Outro ponto de destaque é que houve um aumento de mulheres em busca de
oportunidades na construção civil. De acordo com Abílio José Weber (apud
MEDEIROS, 2012), no SENAI o curso de formação de nível técnico possui 42% de
mulheres. No curso de construtor residencial, função que atua diretamente no
canteiro, há seis mulheres em uma turma de 16 alunos, ou seja, 37%.
Fé (2013) coloca como desafios para a mão de obra da construção civil os
seguintes aspectos:
a. Em 2012, as contratações na construção civil desaceleraram, mas a
dificuldade de encontrar operários qualificados se manteve e deve se
agravar em 2013, pois as empresas voltarão a contratar mais;
b. Os grandes investimentos em infraestrutura vão provocar maiores
disputas por trabalhadores qualificados;
c. Hoje, a mão de obra já tem participação majoritária no Custo Unitário
Básico de Edificações (CUB), de fato, após as altas consecutivas, ela se
tornou o principal custo da obra;
d. O INCC não acompanha as altas reais de mão de obra, e os custos
acabam subindo mais que o reajuste dos contratos de compra e venda.
Como perspectivas de solução para a mão de obra da construção civil Fé
(2013) elenca os aspectos a seguir:
a. As empresas precisam investir em treinamento no canteiro de obras, além
dos esforços do SENAI e de entidades setoriais como os SINDUSCONs;
b. As discussões sobre qualificação da mão de obra devem ocorrer num
âmbito mais abrangente e de longo prazo, que considere também a
modernização e industrialização do setor por meio de novas tecnologias;
c. A solução transcorre, obrigatoriamente, pelo aumento da produtividade
dos canteiros, que extrapola a qualificação da mão de obra e envolve
também questões tributárias e financeiras.
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Outros setores também enfrentam problemas na disponibilidade de mão de
obra qualificada. Stefano, Kroehn e Oscar (2011), realizaram uma pesquisa com 335
empresas brasileiras e alguns panoramas foram traçados a fim de demonstrar a falta
de mão de obra qualificada frente a demanda de mercado.
O Gráfico 9 mostra que 79% das empresas estão com dificuldade de
contratação nos mais diversos níveis de ocupação.
Gráfico 9 - Dificuldades que as empresas têm enfrentado para contratar

18%

3%

35% - Dificuldade de contratação para
todos os níveis e ocupações
26% - Dificuldade de contratação para
postos operacionais

18%
35%

26%

18% - Dificuldade de contratação para
cargos gerenciais e executivo
18% - Não há dificuldades para
contratação
3% - A empresa está demitindo
funcionários

Fonte: Stefano, Kroehn e Oscar (2011)

O Gráfico 10 mostra que 69% das empresas estão investindo na formação de
profissionais que já fazem parte do quadro da empresa.
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Gráfico 10 - O que as empresas fazem para tentar suprir a dificuldade de contratação
69% - Investem na formação de
funcionários já contratados
69%
16% - Contratam profissionais no
mercado já formados

3%

12%

12% - Contratam trabalho de
terceirizadas
16%
3% - Não há dificuldade

Fonte: Stefano; Kroehn; Oscar (2011)

A pesquisa cita que a solução para a falta de profissionais qualificados e
improdutivos seria um choque de qualidade na educação básica.
Segundo Stefano, Kroehn, Oscar (2011):
Se quiser atravessar a fronteira do desenvolvimento, com um
mercado de trabalho sofisticado, produtivo e, por isso, bem pago, o
Brasil terá de primeiro enfrentar o enorme desafio de transformar seu
sistema educacional numa linha de produção de alta qualidade
(STEFANO; KROEHN; OSCAR, 2011).

A pesquisa destaca que, atualmente no setor da construção civil, não são os
trabalhadores que migram em busca dos melhores empregos, são os empregos que
procuram desesperadamente os profissionais mais capacitados e treinados.
Atualmente, a mão de obra qualificada é considerada nas empresas tão ou
mais importante do que o capital e a tecnologia.
Como resultado, a pesquisa trouxe algumas saídas que as empresas estão
adotando para minimizar o problema da falta de mão de obra qualificada e produtiva.
As idéias podem ser aplicadas no setor da construção civil, como comentado a
seguir:
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a. Mudança no modo de produzir:
Segundo a professora de gestão e tecnologia na construção civil da
Universidade de São Paulo (USP), Mércia Barros, por muito tempo era mais
barato contratar gente para carregar tijolos a investir em tecnologia, mas hoje
a conta se inverteu. A construção civil encontrou meios mecanizados e
industriais para substituir a mão de obra a fim de compensar a falta de
profissionais. Dentre os exemplos, destaca-se a solução encontrada na
construtora MRV Engenharia, que foi investir em equipamentos que
substituem a mão de obra, como um guindaste que transporta blocos e
substitui 20 homens na tarefa. O presidente da construtora MRV cita que a
empresa está se espelhando na China para solucionar os problemas de
escassez de mão de obra através de uso de tecnologia. A China constrói um
prédio de 125 andares no mesmo prazo que o Brasil constrói um de 20
andares. Já as construtoras e incorporadoras Brookfield e Rossi passaram a
utilizar a tecnologia de paredes pré-moldadas.
b. Atrair talentos e diminuir a rotatividade:
O estudo cita o grupo de publicidade ABC. Mesmo sem posição aberta, a
empresa desenvolveu uma lista de profissionais com perfil adequado e que
possam ser contratados com rapidez. Para cada posição estratégica da
empresa o ideal é que existam pelo menos três profissionais no banco de
talentos. Por outro lado, foram selecionados os profissionais “imperdíveis”,
aqueles que não existem parecidos no mercado e que levariam anos para
serem formados além de serem estrategicamente cruciais ao negócio. Estes
profissionais recebem acompanhamento privilegiado de suas carreiras.
Analisando o case e relacionando-o com a mão de obra diretamente aplicada
na produção de obras, selecionam-se os mestres e encarregados de obras,
pois são estas as funções que possuem status cruciais no negócio.
c. Fidelizar o trabalhador:
A

empresa

paranaense

Bematech,

fabricante

de

equipamentos

de

automação, encontrou a fórmula para reter seus talentos. A empresa contribui
para que sua equipe seja formada por profissionais mais qualificados e
esperam ter como retorno mais inovação, conhecimento e produtividade. Ao
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oferecer cursos de especialização, a empresa fecha um contrato com o
colaborador e este deve permanecer na empresa por um período determinado
ou em caso de saída da empresa, deverá devolver parte do custo investido. O
case pode servir de base para o modelo a ser proposto neste trabalho, já que
as duas barreiras - alta rotatividade e custo - enfrentadas pelos empresários
da construção civil ao decidir capacitar profissionais, acabam sendo anuladas.
d. Inclusão de mulheres:
Com tempo de escolaridade superior ao dos homens, a inclusão de mulheres
está sendo cada vez mais freqüente nos diferentes setores, como os rurais e
petroleiros. A inclusão de mulheres no meio rural aconteceu a partir de 2008
quando a mão de obra masculina passou a ocupar os postos oferecidos pela
construção civil nas cidades. Em complemento, o ingresso de mulheres em
diversos setores está atribuído ao avanço da tecnologia sobre a força física. A
construção civil experimenta de forma tímida a inclusão de mulheres em
obras nas atividades de acabamento e como soldadoras.
e. Conquistar os jovens:
Mais da metade da força de trabalho de empresas indianas provém de
estudantes de 14 a 17 anos. Os executivos da Tivit viram na Índia a parceria
bem sucedida entre empresas e estudantes de segundo grau e aplicaram o
mesmo conceito em uma escola de Curitiba-PR. Como exemplo da iniciativa
no Brasil, há 25 grandes empresas disputando a atenção de alunos dos
cursos de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para a
construção civil, onde grande parte da mão de obra é analfabeta, abordar os
jovens em formação seria uma estratégia de evoluir com o nível de
escolaridade da classe operária, além de promover a inclusão do jovem ao
mercado de trabalho.
f.

Segunda chance:

Para a empresa mineira de teleatendimento Algar, contratar é algo rotineiro,
pois precisa preencher cerca de 800 vagas abertas a cada mês. Devido a um
grande contingente de candidatos reprovados por falta de qualificação, a
empresa tomou a iniciativa de capacitá-los. Com baixo investimento (custo
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com transporte e apostila) a empresa treinou 1100 candidatos e contratou 700
deles. Na construção civil este tipo de iniciativa já foi aplicada com sucesso na
obra da Usina Jiraú.
g. Deslocar pessoal entre as regiões:
Por muitas décadas a concentração de empregos estava localizada nas
regiões sul e sudeste. O país passou por um processo migratório no qual as
pessoas com baixa qualificação vinham em busca de trabalho e criaram as
bases para o desenvolvimento de empresas. Nos últimos tempos, a demanda
por profissionais no Norte e Nordeste cresceu, sendo estas as regiões que
mais crescem no país. Porém, os postos de trabalho disponíveis (estaleiros,
redes de varejo, fábrica de automóveis, construção civil, etc.) estão exigindo o
mínimo de preparo. Podemos afirmar que, o desafio da qualificação é ainda
maior nas regiões menos desenvolvidas e com crescimento rápido. O grupo
nacional Pão de Açúcar utilizou da repatriação para driblar a falta de pessoal
qualificado nas regiões Norte e Nordeste. O projeto de repatriação leva os
funcionários ao seu estado de origem oferecendo cargos superiores aos
atuais e maiores salários – foi o preço pago pela empresa para levar alguma
experiência à operação em uma cidade carente de mão de obra
especializada. A construção civil pode se beneficiar ao utilizar um projeto
deste tipo, de forma que, a volta de migrantes às suas regiões de origem
ajuda a distribuir melhor no país a qualificação profissional.
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3 ASPECTOS CONCEITUAIS SOBRE A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

A seguir, serão apresentados os conceitos sobre a educação profissional a
fim de fornecer subsídios para a composição das recomendações para a
qualificação da mão de obra em uma empresa construtora. Ao mesmo tempo, propor
qualificação profissional para um trabalhador implica em conhecer as estratégias da
educação de adultos.
Serão destacados os conceitos:
a. Capacitar, qualifica e certificar;
b. A educação nas empresas através da gestão de pessoas;
c. Sistema de qualificação profissional por competência;
d. Andragogia – educação para adultos;
e. Método de alfabetização do educador Paulo Freire.
3.1 Capacitar, qualificar e certificar

É preciso entender que capacitar, qualificar e certificar são conceitos
diferentes. O objeto desta dissertação está na qualificação profissional. A
certificação é uma consequência dos processos de capacitação e qualificação e não
é foco deste trabalho.
Segundo Filippi (2003), capacitação é o processo de desenvolvimento de
novas habilidades e/ou conhecimentos relacionados à área de atuação ou vivência
pessoal de um indivíduo ou grupo, que serão úteis em suas atividades e em
qualquer local de trabalho, pois trarão novas competências aos beneficiados com
este processo desde que relacionado as suas atividades.
Ainda de acordo com Filippi (2003), qualificação é o processo de análise e
reconhecimento formal da capacidade de um indivíduo ou empresa em atender a
determinados requisitos pré-estabelecidos para uma determinada atividade ou
função.
Segundo o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia –
INMETRO (2011) a certificação é o processo que avalia as habilidades e os
conhecimentos de algumas ocupações profissionais, e pode incluir, entre outras, as
seguintes

exigências:

formação,

experiência

profissional,

habilidades,

conhecimentos teóricos e práticos. No Brasil, são certificados inspetores de
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soldagem, inspetores de ensaios não destrutivos e auditores de sistemas da
qualidade.
3.2 Sistema de qualificação profissional por competência

Outro aspecto presente na educação profissional é a noção de competência.
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define competência como:
[..] o desenvolvimento e a mobilização de conhecimentos,
habilidades e atitudes nas dimensões educacionais, técnica,
econômica, social, política, ética, cultural e ambiental, considerandose
relações
pessoais
e
interpessoais.
É
expressa,
fundamentalmente, pela capacidade de responder satisfatoriamente
às exigências de uma qualificação profissional, com a mobilização de
recursos e a participação consciente, crítica e ativa no mundo do
trabalho e na esfera social. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2009b).

De acordo com Regino (2010), em função do atual cenário do setor da
construção civil, desenha-se um novo perfil profissional. Este perfil exige um
profissional com múltiplas habilidades e com um nível intelectual que permita a
resolução dos problemas cotidianos; também deve estar preparado para enfrentar os
novos desafios encontrados nos canteiros de obras, e principalmente compreender a
sua importância na obtenção da qualidade da obra. Tal qualificação deve oferecer
atualizações constantes de competências somadas a novas aptidões e assim, deve
abordar questões técnico profissionais e sócio-educacionais.
Desta forma, pode-se entender que o modelo de qualificação por
competências é o que melhor se adapta ao novo perfil profissional da construção
civil.
A ABNT possui um comitê voltado ao desenvolvimento de normas de
qualificação de pessoas. As normas foram desenvolvidas com o objetivo de criar
perfis baseados no conceito de competência profissional. A seção 5 foi destinada a
detalhar o assunto em pauta, bem como, cita as normas já publicadas e as em
elaboração.
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3.3 A educação nas empresas através da gestão de pessoas

Segundo Chiavenato (1999) todos os funcionários podem e necessitam se
desenvolver. Na abordagem tradicional da gestão de recursos humanos o
desenvolvimento era reservado para uma pequena fatia da empresa – apenas para
os níveis mais elevados. Na abordagem moderna da gestão de pessoas, as
organizações estão exigindo novas habilidades, conhecimentos e capacidades de
todas os colaboradores da organização. Desta forma, o desenvolvimento passou a
envolver a totalidade dos funcionários.
A administração de recursos humanos refere-se às políticas e práticas
necessárias para se administrar o trabalho das pessoas. O desenvolvimento de
pessoas é um dos processos que fazem parte da gestão de recursos humanos. A
Figura 2 demonstra os seis processos da gestão de pessoas, dentre eles o processo
de desenvolver pessoas, de acordo com Chiavenato (1999).
Figura 2 - Os seis processos da gestão de pessoas

Fonte: Chiavenato (1999)

Há muitos métodos para o desenvolvimento de pessoas. Existem técnicas de
desenvolvimento de habilidades pessoais no cargo e fora do cargo (CHIAVENATO,
1999).
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Os principais métodos de desenvolvimento de pessoas no cargo atual são:
a. Rotação de cargos: é a movimentação das pessoas em várias posições
na organização no esforço de expandir suas habilidades, conhecimentos
e capacidades;
b. Posições de assessoria: é dada oportunidade para que um talento
(pessoa com elevado potencial) possa trabalhar provisoriamente sob a
supervisão de um gerente em diferentes áreas da organização;
c. Aprendizagem prática: o treinando se dedica em tempo integral para
analisar e resolver problemas em certos projetos ou em outros
departamentos;
d. Atribuição de comissões: dar oportunidade de o colaborador participar de
grupos de trabalho, compartilhando da tomada de decisões, pesquisar
problemas específicos da organização e aprender pela observação;
e. Participação de cursos e seminários externos: oportunidade de adquirir
novos conhecimentos e desenvolver habilidades;
f.

Exercícios de simulação: estimula a criatividade dos participantes a busca
por soluções;

g. Qualificação fora da empresa: o foco é ensinar aos treinandos a
importância de se trabalhar em conjunto;
h. Estudos de caso: técnica permite diagnosticar um problema real e
apresentar alternativas de soluções, desenvolvendo habilidades de
análise, comunicação e persuasão;
i.

Jogos de empresa: tratam-se de equipes que competem através de uma
simulação eletrônica;

j.

Centros de desenvolvimento internos: são as universidades corporativas.

Os métodos de desenvolvimento de pessoas fora do cargo atual são:
a. Tutoria: é utilizada para colaboradores que pretendem subir a níveis mais
altos na organização, através da assistência de executivos. Desta forma,
um gerente exerce o papel ativo ao guiar e orientar uma pessoa em sua
carreira dentro da empresa;
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b. Aconselhamento: o gerente proporciona aconselhamento a fim de assistir
os funcionários no desempenho de seu cargo. Difere da tutoria já que o
aconselhamento

é

utilizado

quando

o

funcionário

apresenta

comportamento inconsistente com o ambiente de trabalho.
3.4 Andragogia – educação para adultos

A recomendação para a qualificação da mão de obra, elemento central desta
dissertação, será desenvolvida levando-se em conta aspectos pedagógicos e
didáticos que têm foco nos processos de ensino-aprendizagem para adultos, suporte
nos pressupostos da andragogia.
Segundo Knowles, Holton III e Swanson (2009), andragogia é a arte e a
ciência de orientar e auxiliar adultos a aprender. A andragogia apresenta princípios
fundamentais para a aprendizagem de adultos, de forma a permitir construir
processos mais eficazes àqueles que desenham e conduzem esse tipo de
aprendizagem.
A palavra Andragogia de origem grega, é a junção da palavra andros e
agogos, onde andros significa adulto e agogos significa educar. A andragogia tem
sua origem na pedagogia (KNOWLES; HOLTON III; SWANSON, 2009).
De acordo com Incelli (2011), a pedagogia é a técnica para educar crianças. A
palavra pedagogia tem origem na Grécia, sendo a junção de paidós (criança) e
agogé (condução), ou seja, o termo pedagogia significa a condução da criança.
Estas são seres dependentes, e têm no professor o grande exemplo de autoridade.
Incelli (2011) afirma que, com o crescimento e desenvolvimento da criança
que se torna um adolescente, outros questionamentos começam a surgir, e diminui
um pouco a figura de autoridade inquestionável do professor. A partir da
adolescência alguns pontos da pedagogia poderão não ser tão efetivos, já que os
alunos começam a indagar em qual momento da vida irão utilizar o que estão
aprendendo, ou seja, porque estão aprendendo determinado tema.
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Ainda em relação do surgimento da andragogia, Chamoun (2011) cita que:
Com a mudança do cenário social e o surgimento dos fenômenos
globalizados acelerados por grandes revoluções nos meios de
transporte e comunicação e no desenvolvimento tecnológico, um
método mais adequado começou a se sentir necessário. Precisava ir
um pouco além dos métodos pedagógicos para poder satisfazer o
processo educativo dos adultos. Assim, a andragogia começou a
ganhar mais espaço e muitas pesquisas passaram a tratar do
assunto com um nível superior de seriedade (CHAMOUN, 2011).

Segundo Incelli (2011) a mente do adulto não funciona da mesma maneira de
antes, fazendo com que ele queira aprender somente o que lhe é pertinente. Nesta
fase é que a utilização da andragogia se torna mais adequada.
A fim de entender melhor as dimensões e aplicação prática da andragogia,
Knowles, Holton III e Swanson (2009) desenvolveram uma estrutura conceitual do
método representada pela Figura 3:
Figura 3 – O modelo da andragogia na prática

Fonte: Knowles, Holton III e Swanson (2011)
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As 3 dimensões da andragogia na prática são mostradas como anéis na
figura, sendo:
1. Objetivos e propósitos para a aprendizagem;
2. Diferenças individuais e situacionais;
3. Andragogia: princípios fundamentais da aprendizagem de adultos.
Segundo Knowles, Holton III e Swanson (2009), os três anéis interagem
permitindo que o modelo ofereça em processo tridimensional de compreensão:
O resultado é um modelo que reconhece a falta de homogeneidade
entre aprendizes e situações de aprendizagem, e ilustra que o
procedimento de aprendizagem é uma atividade multifacetada.
(KNOWLES, HOLTON III; SWANSON, 2009, p.158).

A figura 3 também demonstra os 6 princípios fundamentais da andragogia:
1. A necessidade do saber:
Os adultos precisam saber o porquê precisam aprender algo antes de
começar a aprender efetivamente e entender qual ganho terão no
processo

de

aprendizagem.

A

primeira

tarefa

do

facilitador

da

aprendizagem é conscientizar os aprendizes da necessidade do saber.
2. O autoconceito do aprendiz4:
Os adultos gostam de ser percebidos como capazes de se autodirigir. Há
resistência quando os adultos percebem que outros estão impondo
vontades sobre eles. Os educadores de adultos precisam identificar
métodos de aprendizagem em que os adultos são auxiliados a fazer uma
transição de aprendizes dependentes para aprendizes autodependentes.
3. O papel das experiências dos aprendizes:
Para os adultos, suas experiências servem como base de seu
aprendizado. Incelli (2011) cita que as técnicas que aproveitam essa
amplitude de diferenças individuais serão mais eficazes na aprendizagem
do adulto.
4

O uso da palavra aprendiz, utilizada por Knowles, corresponde ao aluno adulto em fase de
aprendizagem.
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De acordo com Knowles, Holton III e Swanson (2009), a ênfase da
educação de adultos está na utilização de técnicas que valorizam e
aproveitam de suas experiências. Tais técnicas são aplicadas através de
discussões em grupo, exercício de simulação, atividades de resolução de
problemas, estudos de caso e métodos de laboratório ao invés da
utilização de técnicas de transmissão, ou seja, simples transmissão do
conteúdo. Há uma ênfase maior nas atividades de ajuda aos colegas.
Por outro lado, a partir do momento que o adulto acumula experiência,
este tende a desenvolver hábitos que costumam bloquear a mente à
novas idéias e realizações. Desta forma, Knowles, Holton III e Swanson
(2009), descreve também que os educadores de adultos precisam
descobrir maneiras de ajudá-los a refletir sobre seus hábitos e
preconceitos e abrir a mente para novas abordagens.
4. Prontidão para aprender:
O adulto fica disposto a aprender quando a ocasião exige algum tipo de
aprendizagem relacionado a situações reais do seu dia a dia.
5. Orientação para a aprendizagem:
Segundo Knowles, Holton III e Swanson (2009), os adultos são motivados
a aprender conforme percebem que a aprendizagem os ajudará a executar
tarefas ou lidar com problemas que vivenciam em sua vida. Adultos
assimilam novos conhecimentos, percepções, habilidades, valores e
atitudes de maneira eficaz quando os contextos são aplicáveis a situações
da vida real.
6. Motivação:
Adultos são mais motivados a aprender por valores intrínsecos como autoestima, qualidade de vida e desenvolvimento (INCELLI, 2011).
Knowles, Holton III e Swanson (2009), citam que os adultos respondem a
fatores motivacionais externos (melhor emprego, promoções, maiores
salários), porém os fatores motivacionais mais poderosos são as pressões
internas: o desejo de ter maior satisfação no trabalho, auto-estima e
qualidade de vida.
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O psicólogo Abraham Maslow desenvolveu a Teoria da Motivação que tem
como fundamento a hierarquia das necessidades que os homens buscam
satisfazer. Estas necessidades são representadas em forma de pirâmide e
foi denominada como a Pirâmide de Maslow, conforme Figura 4:
Figura 4 – Teoria da Motivação – a pirâmide de Maslow

Fonte: Mulcahy (2009)

De acordo com Mulcahy (2009), a pirâmide demonstra a teoria da motivação
em que, o ser humano tende a satisfazer suas necessidades primárias (mais baixas
na pirâmide de Maslow), antes de buscar as necessidades do mais alto nível.
Por exemplo, uma pessoa não procura ter satisfeitas suas necessidades de
segurança (por exemplo, evitar os perigos do ambiente) se não tem cobertas suas
necessidades fisiológicas, como comida, bebida, ar, etc.
Através da teoria citada, se quisermos motivar às pessoas devemos identificar
quais necessidades estão satisfeitas e buscar atingir aspectos do degrau superior.
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Com foco na educação de adultos, Pinto (1966), em obra escrita há
mais de quatro décadas, destaca que o processo educativo deve
despertar no adulto a consciência da necessidade de instruir-se,
deve partir dos elementos que compõem a realidade autêntica do
educando, seu mundo de trabalho, suas relações sociais, suas
crenças, valores, gostos artísticos, gírias, etc. (SILVA, 2012).

A andragogia quando aplicada, leva em consideração a vivência que o aluno
possui. Desta forma, o professor/instrutor não é tido como um ser absoluto,
autoritário e inquestionável, mas sim como um facilitador de determinado assunto.
O instrutor é o detentor dos conhecimentos técnicos e comportamentais de
determinado assunto. O instrutor possui mais conhecimento, por isso ele se encontra
no papel de instrutor, sendo então um facilitador, e no momento da qualificação, a
troca de experiências é uma via de duas mãos. Assim, o instrutor passa o seu
conhecimento para os treinandos, e estes passam para o instrutor situações onde já
vivenciaram os itens tratados, fazendo com que o nível de conhecimento do instrutor
aumente, assim como o do próprio treinando.
Pinto (1982) cita que a relação educacional deve ser recíproca, ou seja, é
uma troca de experiências, um diálogo. E ainda enfatiza que, o educador deve
passar ao aluno a idéia de que ele está sendo educado da mesma maneira que ele
(educador). Desta forma, o aluno passa a entender que o educador não é um ser
diferenciado. O aluno passa a refletir sobre o processo de educação que criou o
próprio educador no qual ele está inserido naquele momento criando motivação.
Pinto (1982) destaca que no processo de educação não deve haver desigualdade
essencial entre dois seres, mas um encontro amistoso pelo qual um e outro se
educam reciprocamente. Essas referências balizam a andragogia.
O uso da andragogia é essencial em programas de qualificação, pois acima
de tudo, propicia uma troca de experiências entre o instrutor e os treinandos.
De acordo com Incelli (2011), após 72 horas, os adultos lembram muito mais
do que ouviram, viram e fizeram (85%) do que daquilo que simplesmente ouviram
(10%). E ainda, exemplos, vivências e troca de experiências, fazem com que os
programas de qualificação, utilizando a andragogia, sejam mais efetivos.
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3.5 Método de alfabetização do educador Paulo Freire

As idéias de Paulo Freire também podem contribuir na construção de uma
proposta de qualificação para adultos. De acordo com o portal do Centro Paulo
Freire (2012), em 1962 o educador criou um método de alfabetização para adultos.
A fim de testar o método, o educador aplicou em um grupo na cidade de
Angicos, no Estado do Rio Grande do Norte. Deste grupo foram alfabetizados 300
cortadores de cana em apenas 45 dias, utilizando 40 horas de aula e sem o uso da
cartilha.
Paulo Freire criticava o sistema tradicional, que utilizava a cartilha como
ferramenta para o ensino da leitura e da escrita.
O método proposto consiste em:
a. Palavras geradoras: o processo inicia-se pelo levantamento do universo
vocabular dos alunos. Para isso são realizadas conversas informais, onde
educador deve observar os vocábulos mais usados. Em seguida, são
selecionadas as palavras que servirão de base para as lições. Depois de
selecionadas as palavras geradoras, estas são apresentadas em cartazes
com suas respectivas imagens. O próximo passo é formar uma discussão
com base nas palavras a fim de incluí-las na realidade daquele perfil de
aluno.
b. A silabação: cada palavra geradora identificada será estudada através da
divisão silábica, semelhantemente ao método tradicional.
c. As palavras novas: este passo consiste na formação de palavras novas
através das famílias silábicas conhecidas.
d. A conscientização: a partir das palavras geradoras são criados temas e
são realizadas discussões com o grupo. O educador tem como objetivo
não apenas alfabetizar e sim, promover a conscientização acerca dos
problemas cotidianos, a compreensão do mundo e o conhecimento da
realidade social.
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4 PRÁTICAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Esta seção contém um levantamento de políticas, programas e práticas de
qualificação da mão de obra, a fim de servir de análise para a elaboração das
recomendações - assunto que será desenvolvido na seção 7.
O critério para a seleção foi determinado pela aplicabilidade de algum aspecto
contido na prática de qualificação que pudesse ser atribuído às recomendações.
Além disso, as normas brasileiras de qualificação foram elencadas, bem como, o
sistema francês de qualificação, dada sua relevância e tradição, sendo este, um
sistema de função social e de política de inclusão social, de combate ao
desemprego e de promoção social. Algumas práticas foram levantadas através de
entrevistas em empresas construtoras.
O levantamento não leva em consideração se as práticas de qualificação
estão em andamento. O objetivo é analisar as principais características e boas
práticas contidas nos elementos pesquisados.
Os itens pesquisados e selecionados foram agrupados em 6 tipos de práticas:
1. Políticas de qualificação profissional e sua presença na construção civil:
Neste item foram incluídas as políticas promovidas pelos governos federal,
estadual e municipal.
2. Programas desenvolvidos no setor produtivo:
Este tópico trata dos programas desenvolvidos por empresas do setor
produtivo da construção civil: construtoras, associações, institutos,
empresas de materiais de construção, etc.
3. Programas desenvolvidos pelo terceiro setor:
Os programas desenvolvidos pelo terceiro setor – sindicatos, fundações e
Organizações Não Governamentais (ONGs), foram destacados neste
tópico.
4. Programa Francês:
O programa francês de qualificação profissional merece destaque e está
em prática desde 1968.
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5. Outros programas:
Foram escolhidas duas práticas citadas na seção 2.2 (STEFANO;
KROEHN; OSCAR, 2011) que se aplicam na construção civil.
6. Normas Brasileiras:
A seção 5 foi destinada a destacar as normas brasileiras de qualificação
profissional.
Foram pesquisadas 43 práticas de qualificação profissional incluindo as
normas brasileiras. Estas foram classificadas em 6 itens dispostos no Quadro 2 da
seguinte forma:
1. Políticas de qualificação profissional e sua presença na construção civil: 12;
2. Programas desenvolvidos no setor produtivo: 20;
3. Programas desenvolvidos pelo terceiro setor: 3;
4. Programa Francês: 5;
5. Outros programas: 2;
6. Normas Brasileiras: 1.

ITEM

Quadro 2 – Práticas de qualificação profissional agrupadas por tipo
NOME DA PRÁTICA

continua
1) Políticas de qualificação profissional e sua presença na construção civil

1
2
3

Petrobras - Programa de Desenvolvimento de Mão de Obra (PDMO)
Petrobras - Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural
(Prominp) - Plano Setorial de Qualificação de Petróleo & Gás (Planseq P&G) - Cursos para a
Construção Civil
Petrobras - Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural
(Prominp) - Plano nacional de qualificação profissional (PNQP)

4

Petrobras - Universidade Petrobras

5

Plano Setorial de Qualificação da Construção Civil (PlanSEQ)

6

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec

7

Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação Comunitária –
ProJovem

ITEM
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NOME DA PRÁTICA

continuação
8

Projeto Piloto de Certificação Profissional - Diadema-SP - Ministério do Trabalho e Emprego MTE, OIT e outros

9

Proposta de implantação do Sistema Nacional de Capacitação e Certificação Profissional
(Sicap)

10 Sistema brasileiro de educação profissional - Escolas de formação - ETEC e FATEC
11 Sistema brasileiro de educação profissional - Escolas de formação – IFET
12 Via Rápida - Governo do Estado de São Paulo
2) Programas desenvolvidos no setor produtivo
13 ANAMACO - Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais de Construção
14 Construtora Atrium-MG
15 Construtora Camargo Correa - Projeto Geração Sustentável - Usina Jirau
16 Construtora Método
17 Construtora Odebrecht - Programa Acreditar - Usina Santo Antonio
18

Curso Intensivo de Preparação de Mão de Obra Industrial (CIPMOI) da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG)

19 E-learning - Gafisa S.A.
20 E-learning - Rodobens Negócios Imobiliários
21 E-learning - Tecnisa Engenharia
22 Futuro em Nossas Mãos - Instituto Votorantim e Senai
23 Gerdau
24 Programa de Avaliação Profissional de Eletricista Predial - Anamaco e parceiros
25 Projeto Trabalhar e Aprender - Qualificação para a Cidadania - Sinduscon-RJ e SESI-RJ
26 Racional Engenharia - Projeto Educar é Crescer
27 Schahin Engenharia - Programa de Formação e Aperfeiçoamento de Administrativos de Obras
28 Schahin Engenharia - Programa de Formação de Mestres de Obras (São Paulo-SP)
29

Schahin Engenharia - Programa de qualificação de pedreiros para a atividade de acabamento
na obra dos conjuntos residenciais da Aeronáutica em Curitiba-PR

ITEM
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NOME DA PRÁTICA

conclusão
30

Sistema "S" - Senai SP - Escola Senai Orlando Laviero Ferraiuolo (Tatuapé/SP), Senai-RJ e
outras escolas Senai do Brasil

31 Software de certificação Programa de Auxílio ao Método (PAM)
32 Thyssen Krupp - Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA)
3) Programas desenvolvidos pelo terceiro setor
33 Alfabetizar é Construir - Sinduscon-RJ e SESI-RJ
34 CEDEP - Centro de Educação Desportiva e Profissionalizante
35 Projeto Mão na Massa - Mulheres na Construção Civil
4) Programa Francês
36 França - Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb)
37 França - Centre Inffo du Ministère du Travail
38 França - Fédération Française du Bâtiment (FFB)
39 França - La Cité des Métiers
40 França – Qualibat
5) Outros programas
41 Fidelizar o trabalhador
42 Segunda chance
6) Normas Brasileiras
43 Normas brasileiras de qualificação profissional

Fonte: Elaborado pela autora (2012)
Observação: ITENS 1, 2 E 3 - PETROBRAS – Empresa de sociedade anônima de capital
aberto, cujo acionista majoritário é o Governo do Brasil. Atua como uma
empresa de energia nos seguintes setores: exploração e produção, refino,
comercialização e transporte de óleo e gás natural, petroquímica, distribuição
de derivados, energia elétrica, biocombustíveis e outras fontes renováveis de
energia.
ITEM 30 - SENAI - Situado entre o Poder Público, que o criou e fiscaliza, e as
entidades representativas das indústrias, que o administram, o SENAI
constitui legalmente uma entidade de direito privado, nos termos da lei civil.
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4.1 Políticas de qualificação profissional e sua presença na construção civil

A seguir serão descritas as políticas de qualificação profissional e sua
presença na construção civil, ou seja, as políticas promovidas pelos governos
federal, estadual e municipal.
4.1.1 Petrobras - Programa de Desenvolvimento de Mão de Obra (PDMO)

O programa foi instituído em 2003 com o propósito de qualificar a força de
trabalho das empresas contratadas pelo setor de engenharia da Petrobras.
Os objetivos são aumentar o nível de escolaridade e a profissionalização da
força de trabalho, principalmente no âmbito da Qualidade, Segurança, Meio
Ambiente e Saúde (QSMS).
Vale destacar a sistemática do programa do curso que capacita encarregados
de obras. Este possui carga horária de 54 horas, as aulas são teóricas e
participativas incluindo estudos de casos e dinâmicas de grupo. O curso foi
estruturado em 3 módulos com 2 horas diárias de aulas.
Os módulos são:
1. Liderança de equipes – 20 horas;
2. Gestão da produção – 18 horas;
3. Percepção e gerenciamento de riscos – 16 horas.
As aulas acontecem nos canteiros, escolas, escritório, etc. em horário
estipulado pela contratada e fora da jornada de trabalho.
Na avaliação de reação aplicada ao final dos cursos já ministrados, o
percentual de aprovação foi de 97,6% (BRANDÃO, 2011).
Outro curso que merece destaque é o programa de elevação da escolaridade.
Destina-se aos funcionários das contratadas que não possuem até a 4ª série (5º ano
pela nova lei nº 11.274) do ensino fundamental.
Da mesma forma que o programa que capacita encarregados, este também
acontece nos canteiros de obra, escolas, escritórios e etc., fora da jornada de
trabalho, com duração de duas horas diárias.
A modalidade de ensino utilizada é a Educação de Jovens e Adultos (EJA),
sendo que, uma das características desta modalidade é que as atividades são
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voltadas à vida prática a fim de permitir a construção e a reconstrução de
conhecimentos (BRANDÃO, 2011).
O programa tem duração aproximada de 6 a 7 meses, as classes possuem no
mínimo 25 a no máximo 30 alunos e as classes são multiseriadas.
O SESI é o órgão de apoio que contrata os professores, fornece material
didático, realiza os acompanhamento pedagógicos e emite os certificados.
Inicialmente, o SESI realiza um diagnóstico para identificar a série real que cada
aluno deve ingressar. Também são ministrados conteúdos de Segurança, Meio
Ambiente e Saúde (SMS).
4.1.2 Petrobras - Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e
Gás iNatural (PROMINP)

O PROMINP foi instituído pelo Governo Federal em 2003 e esta sob
coordenação do Ministério de Minas e Energia (PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO DA
INDÚSTRIA NACIONAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL, 2012).
O objetivo do programa é fortalecer a indústria nacional de bens e serviços e
está centrado na área de petróleo e gás natural, através da maximização da
participação da indústria nacional de bens e serviços, em bases competitivas e
sustentáveis, na implantação de projetos de petróleo e gás natural no Brasil e no
exterior.
As metas do programa são elaboradas em conjunto com as empresas do
setor, de forma a conceber a aumentar a participação da indústria nacional no
fornecimento de bens e serviços, em bases competitivas e sustentáveis, atendendo
demandas nacionais e internacionais. Em suma, o foco está na geração de emprego
e renda no país, ao agregar valor na cadeia produtiva.
Quando Ministra de Estado de Minas e Energia, Dilma Roussef declarou no
site do programa:
[...] o Prominp representa o compromisso do Governo Federal e das
empresas do setor em atuarem integrados, priorizando a participação
da indústria nacional de bens e serviços nos negócios de petróleo e
gás natural, criando empregos e competências, gerando
oportunidades e riquezas para o Brasil (ROUSSEF, 2003).

Uma das principais atuações do PROMINP é a qualificação profissional.
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Em função do expressivo aumento dos investimentos do setor de petróleo e
gás natural gerados nos últimos anos, cresceu também a necessidade de
profissionais devidamente qualificados para atender as demandas geradas pelos
empreendimentos previstos, desde a fase de construção civil, passando pelas fases
de construção e montagem, engenharia e manutenção da operação.
O programa está voltado a preencher as lacunas de mão de obra do setor que
atua, desta forma utiliza de um cruzamento periódico entre demanda e oferta.
As principais ações do PROMINP voltadas à mão de obra são:
a. Petrobras - Programa de Mobilização da Indústria Nacional de
Petróleo e Gás Natural (PROMINP) - Plano Setorial de Qualificação de
Petróleo & Gás (PLANSEQ P&G) - Cursos para a Construção Civil

O plano foi concebido pelo MTE em parceria com o PROMINP, Petrobras
e o Ministério de Minas e Energia (MME). Tem como foco a qualificação
de profissionais da construção civil.
O objetivo do programa é treinar os trabalhadores no entorno dos futuros
projetos de petróleo e gás a fim de que possam ser empregados nas
obras que serão realizadas em suas respectivas regiões. Portanto, o
programa prima pela geração de emprego e renda com base nas
demandas regionais contribuindo com a redução da migração de
profissionais, bem como, minimiza os impactos sociais que esta migração
causa aos municípios.
O PROMIMP tem a função de sinalizar a demanda, ou seja, provisionar a
quantidade de profissionais que será necessária por localidade. Também
tem como função oferecer uma bolsa auxílio no valor de R$ 300 para os
alunos desempregados. Fica como responsabilidade do MTE a seleção e
a realização dos cursos. A seleção é feita por meio do cadastro no site do
Sistema Nacional de Emprego (SINE) ou através da Secretaria do
Trabalho do Estado.
Os cursos são voltados para desempregados com idade a partir de 18
anos.
Desde 2007 cerca de oito mil pessoas já foram qualificadas. A previsão
para os próximos anos é que sejam abertas mais 6 mil vagas.
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Os cursos oferecidos são de pedreiro, carpinteiro, armador, eletricista
predial, encanador predial e pintor predial. A carga horária é de cerca de
200 horas e os cursos são gratuitos e oferecem bolsa-auxílio aos alunos.
As aulas são ministradas nos municípios onde serão instalados os novos
projetos da Petrobras no país. (CENTRAL RH, 2012; PONTO DE PAUTA,
2010).

b. Petrobras - Programa de Mobilização da Indústria Nacional de
Petróleo e Gás Natural (PROMINP) - Plano nacional de qualificação
profissional (PNQP)

O plano foi estruturado em 2006, e vem capacitando milhares de
profissionais em todo o país através de cursos gratuitos. Os cursos
possuem nível básico, médio, técnico e superior, divididos em mais de
175 categorias profissionais ligadas às atividades do setor de petróleo e
gás. O plano conta com 80 instituições de ensino em 17 estados do Brasil.
(PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO DA INDÚSTRIA NACIONAL DE
PETRÓLEO E GÁS NATURAL, 2012).
4.1.3 Petrobras - Universidade Petrobras

A Universidade Petrobras é um órgão designado para desenvolver os
profissionais recém admitidos que possuam nível superior.
Os profissionais passam até um ano antes de começarem a efetivamente
trabalhar. São ministrados cursos técnicos e conhecimentos organizacionais,
contextuais e vivenciais sobre a Petrobras e a indústria de petróleo.
Segundo a Petrobras (2012) cerca de mil pessoas por dia são treinadas nas
unidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.
Segundo a Universidade Petrobrás:
Desenvolver nossos profissionais sempre foi prioridade devido à
necessidade de mão de obra especializada na indústria de petróleo
no país. O resultado desse investimento é o reconhecimento da
qualificação de nosso corpo técnico (PETROBRAS, 2012).
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4.1.4 Plano Setorial de Qualificação da Construção Civil (PlanSEQ)

O objetivo do plano é qualificar trabalhadores que fazem parte das famílias
que são beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, para que sejam inseridos em
postos de trabalho gerados pelo setor da construção civil.
O plano tem base em esforços tripartites - Estado, empresariado e
trabalhadores - surgiu da necessidade de suprir a elevação da demanda gerada
pelas obras de infraestrutura do PAC e da expansão do segmento imobiliário.
Há cursos para as diversas funções da construção civil e as aulas são
ministradas pelo SENAI em salas de aula e também em canteiros de obra.
O plano possui abrangência nacional e a implementação foi priorizada em 13
regiões metropolitanas, devido a concentração de investimentos do PAC: São Paulo,
Campinas, Baixada Santista, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife,
Fortaleza, Belém, Manaus, Porto Alegre, Curitiba e Região Integrada do
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE/DF (PLANO SETORIAL DE
QUALIFICAÇÃO

DA

CONSTRUÇÃO

CIVIL,

2011;

MINISTÉRIO

DO

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, 2012).
4.1.5 Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(PRONATEC)

O PRONATEC, lançado em outubro de 2011, é uma ação do Governo
Federal com o objetivo de expandir e democratizar a oferta de cursos de educação
profissional técnica de nível médio e de formação inicial e continuada de
trabalhadores.
O programa oferece prioridade para os estudantes do ensino médio da rede
pública, beneficiários do programa Bolsa Família, solicitantes do seguro-desemprego
e soldados das forças armadas. Para os cursos ofertados para a construção civil a
idade mínima é de 18 anos de idade com escolaridade mínima até o quinto ano do
ensino fundamental.
O SENAI foi escolhido para operacionalizar o programa oferecendo os cursos
em diversas áreas de atuação, entre elas, a construção civil (VOCÊ NA INDÚSTRIA,
2012)
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De acordo com Abílio José Weber (apud MEDEIROS, 2012), diretor de
unidade de formação profissional da Escola Senai Orlando Laviero Ferraiuolo, a
meta do programa para 2012 era ofertar 90 mil matrículas, em diversas áreas de
formação.
No Senai Orlando Laviero Ferraiuolo localizado na cidade de São Paulo, no
bairro do Tatuapé, serão ofertadas 1.112 vagas gratuitas para qualificar pedreiros,
carpinteiros de formas, pintor, vidraceiro, serralheiro de esquadrias de alumínio,
assentador de revestimentos cerâmicos e instalador.
Além da escola SENAI Tatuapé, que é referência no setor da construção civil,
há mais 51 escolas no Estado de São Paulo em condições de oferecer formação.
O aluno que conclui o curso, com duração de cerca de 1 mês e meio (160
horas) possuirá uma formação que o coloca em condições de entrar no mercado de
trabalho, com um título que tem referência no Cadastro Brasileiro de Ocupações.
Ainda em entrevista, Abílio José Weber (apud MEDEIROS, 2012), cita que as
construtoras tem alta demanda por pedreiros (assentador e revestidor), eletricistas,
instaladores hidráulicos, mestres de obra e carpinteiro de formas. E que para estas
funções a empregabilidade é garantida já que a previsão é de que o setor da
construção civil se manterá em crescimento até 2025, pois o país está carente de
habitação e infra-estrutura.
4.1.6 Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e
Ação Comunitária – ProJovem

O ProJovem é um programa de cobertura nacional, com foco em capacitação
de jovens de 18 a 29 anos, alfabetizados e que não concluíram o ensino
fundamental, para atuar em diversos setores, como o da construção civil.
Tem como objetivo promover a re-inserção de jovens na escola e no mercado
de trabalho, propiciando o desenvolvimento humano e o exercício efetivo da
cidadania.
O programa contém:
a. Formação Básica, para elevação da escolaridade;
b. Qualificação para inserir o jovem no mercado de trabalho e certificação
profissional;
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c. Participação cidadã, promovendo a experiência de atuação social na
comunidade;
d. Inclusão digital e,
e. Ampliação do acesso dos jovens à cultura. (PROJOVEM URBANO, 2011)
4.1.7 Projeto Piloto de Certificação Profissional - Diadema-SP – Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), OIT e outros

Trata-se de um caso piloto para um sistema de capacitação e certificação
proposto pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), focado na construção civil.
Foram aplicados os princípios planejados para o Sistema Nacional de
Certificação Profissional, que possibilita o reconhecimento formal da habilitação
profissional desenvolvida ao longo da experiência dos trabalhadores.
A iniciativa contém diretrizes elaboradas de forma tripartite: trabalhadores,
empresários e governo.
Foram escolhidos trabalhadores do município de Diadema com larga
experiência nas funções de pedreiro, mestre de obras, assistente de produção
mecânica e preparadores e operadores de máquinas, mas que não tinham
certificados de educação profissional que comprovassem esta experiência
(MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2011).
O programa tomou como base a metodologia de certificação utilizada nos
países desenvolvidos. Esta metodologia visa reconhecer, através de exames
práticos e teóricos, as habilidades profissionais. O profissional recebe um certificado
e o trabalhador passa a ter um documento formal que demonstre sua qualificação
para executar os serviços em qualquer empresa, ampliando as oportunidades de
acesso ao mercado de trabalho.
4.1.8 PBQP-H e a qualificação da mão de obra através do SICAP

O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H),
pertence ao Governo Federal e surgiu quando da assinatura da Carta de Istambul na
Conferência do Habitat II/1996 a fim de cumprir os compromissos firmados pelo
Brasil.
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O PBQP-H se propõe a organizar o setor da construção civil em torno da
melhoria da qualidade do habitat e da modernização produtiva. Está integrado à
Secretaria Nacional de Habitação que pertence ao Ministério das Cidades. A Figura
5 a seguir demonstra o arranjo institucional do projeto:
Figura 5 – Arranjo Institucional do PBQP-H

Fonte: Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (2012)

O Programa é composto por diversas entidades que representam os
segmentos da cadeia produtiva: construtores, projetistas, fornecedores, fabricantes
de materiais e componentes, comunidade acadêmica, entidades de normalização e
o Governo Federal.
Um dos objetivos específicos do PBQP-H é estruturar a criação de programas
visando a capacitação e a certificação da mão de obra:
No entanto, a deficiência na qualificação dos profissionais da
construção civil constitui um dos principais fatores que impedem a
melhoria da qualidade e produtividade do setor. A rotatividade
inerente à contratação de mão de obra também desestimula o setor
privado na realização de investimentos mais significativos na
capacitação de sua força de trabalho, mesmo sendo este setor um
dos maiores empregadores diretos do país (PROGRAMA
BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT,
2012).

O Sistema de Capacitação e Certificação Profissional na Construção Civil
proposto pelo PBQP-H propõe que o investimento na qualificação profissional deve
ter uma dimensão social e não somente se limitar nos aspectos técnicos do setor. O
sistema propõe a formação básica, habilidades de gerenciamento e sensibilização
para a mudança de comportamentos enfatizando produtividade e qualidade
(PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT,
2012).
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O projeto em desenvolvimento pelo PBQP-H recomenda que as práticas de
qualificação devam estar atreladas a outras iniciativas institucionais, como SESI,
SENAI e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Além disso, o projeto abrangerá
a qualificação de toda a cadeia produtiva, ou seja, de engenheiros e arquitetos,
mestres de obras, pedreiros, encanadores, eletricistas, e inclui também a
capacitação de gestores e trabalhadores envolvidos na autogestão.
4.1.8.1 Proposta de implantação do Sistema Nacional de Capacitação e
Certificação Profissional (SICAP)

O SICAP é uma proposta que teve base no estudo elaborado pela ABRAMAT
e POLI-USP, coordenado pelo Prof. Dr. Francisco F. Cardoso em 2007.
Cardoso (2007) propõe a criação de um sistema nacional de capacitação e
certificação profissional, o SICAP, cuja missão será desenvolver, implementar e
gerenciar um modelo de capacitação e certificação profissional para a construção
civil.
Segundo Cardoso (2007) é fundamental para o sucesso do programa que
este tenha sinergia entre o poder público e a iniciativa privada. Para isso, foi
proposto um mecanismo de governança de forma que o programa seja abrigado e
conduzido pelo Ministério das Cidades através do PBQP-H, com a formação de uma
Comissão Nacional similar às existentes para os programas Sistema de Qualificação
de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos (SIMAC), Sistema de Avaliação
da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras (SIAC) e o Sistema Nacional de
Avaliação Técnica (SINAT).
O sistema é estruturado com base na criação de um conjunto de perfis
associados às diferentes ocupações profissionais, de modo a estabelecer um
processo progressivo de capacitação e certificação.
O sistema foi concebido de forma a abranger a capacitação integral dos
trabalhadores, através de conteúdos voltados para a educação formal e educação
para a cidadania, de forma associada à formação geral para o trabalho e à formação
profissional.
O conteúdo prevê uma estratégia inclusiva, sendo que o jovem ou o adulto,
com ou sem experiência, seja capacitado de forma progressiva. O método começa
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com um perfil básico, passando pelos perfis intermediários até o perfil desejado de
competência.
Vale destacar que o conceito de capacitação progressiva flexibiliza o sistema,
pois a alteração dinâmica dos perfis permite que o sistema atenda as novas
necessidades do setor quando da inclusão de uma nova tecnologia construtiva ou
organizacional.
A Figura 6 demonstra o modelo progressivo proposto para a capacitação e
certificação profissional.
Figura 6 - Modelo proposto para capacitação e certificação profissional de trabalhadores,
aplicado a uma dada ocupação profissional

Fonte: Cardoso (2007)

As premissas que dão base à estratégia de implantação são:
a. Incluir, em curto prazo, um grande contingente de trabalhadores no
mercado de trabalho;
b. Possibilitar a capacitação e a certificação progressiva dos trabalhadores;
c. Incorporar ações conduzidas pelos diversos agentes setoriais;

67

d. Contar com o comprometimento e a participação ativa e articulada dos
agentes públicos e privados.
Segundo Blanco (2007) a proposta prevê que os trabalhadores tenham selos
estampados na carteira de trabalho, de forma a atestar a qualidade do serviço
executado e certificar o nível de qualificação técnica. O sistema pretende tornar-se
padrão em todo o país.
4.1.9 Sistema brasileiro de educação profissional – Escolas de formação
profissional

Neste tópico vamos discorrer sobre as escolas brasileiras de formação
profissional, destacando o Sistema de Educação Profissional do Governo Federal e
o Sistema de Educação Profissional do Estado de São Paulo.
4.1.9.1 Institutos Federais de Educação Tecnológica (IFET)

O Sistema de Educação Profissional do Governo Federal compõe-se de uma
rede de estabelecimentos de ensino de nível médio e pós médio formados pelos
Institutos Federais de Educação Tecnológica (IFET). Essas instituições são
formadas pelos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET), Escolas
Técnicas Federais, Escolas Agrotécnicas Federais e as Unidades de Ensino
Descentralizadas (UNED).
Os cursos técnicos oferecidos para construção civil são :
a. Técnico em edificações;
b. Técnico em execução de obras civis;
c. Técnico em desenho de construção civil;
d. Técnico em instalações prediais;
e. Técnico em reformas de obras civis;
f.

Técnico em recursos hídricos;

g. Gestor de canteiro de obras;
h. Técnico em construção civil;
i.

Técnico em eletrotécnica;

j.

Técnico em estradas. (WIKIPEDIA, 2012)
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4.1.9.2 Escolas Técnicas Estaduais (ETEC) e Faculdades de Tecnologia
Estaduais (FATEC)

O Sistema de Educação Profissional do Estado de São Paulo é formado pelo
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETPS) e vinculado à
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Turismo do
Estado de São Paulo (SDECT).
O CEETPS iniciou suas atividades em 1969 e tem como objetivo oferecer
cursos profissionais de nível técnico e superior ou tecnológico.
Atualmente, o CEETPS administra 179 Escolas Técnicas Estaduais (ETEC) e
49 Faculdades de Tecnologia Estaduais (FATEC).
As ETECs formam profissionais de nível médio e exigem a escolaridade
mínima da 1ª série do ensino médio.
Na área da construção civil as ETECs oferecem o curso de Edificações e
Desenho de Construção Civil (antigo curso de edificações com ênfase em projeto),
Hidrologia (antigo curso de Recursos Hídricos), Saneamento (antigo curso de
Saneamento e Controle Ambiental), e em áreas afins como Meio Ambiente e
Segurança do Trabalho.
As FATECS oferecem os cursos superior de Construção Civil nas
modalidades Edifícios, Movimento de Terra e Pavimentação, Hidráulica e
Saneamento Ambiental, Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CENTRO ESTADUAL
DE EDUCAÇÃO, 2012).
4.1.10 Via Rápida – Governo do Estado de São Paulo

O programa Via Rápida do Governo do Estado de São Paulo foi lançado em
julho de 2011 com o objetivo de qualificar a população que está em busca de
oportunidades no mercado de trabalho ou àqueles que pretendem ter seu próprio
negócio.
Os cursos são disponibilizados em função da demanda de empregos por
região. São 130 modalidades de cursos nas áreas da construção civil, comércio,
serviço e indústria.
As aulas são ministradas em sedes fixas, em locais de apoio como as Escolas
Técnicas Estaduais, SENAIs, FATECs e também nas unidades móveis (carretas).
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Os participantes do programa precisam ser maiores de 16 anos e
alfabetizados.
A prioridade é dada aos desempregados, jovens matriculados no ensino
médio em escolas públicas estaduais, idosos, deficientes, beneficiários dos
programas de transferência de renda, reeducando em regime semi aberto e
egressos do sistema penitenciário.
É ofertado um subsídio de R$ 120 para o transporte e para os
desempregados uma bolsa auxílio de R$ 210 (VIA RÁPIDA, 2011).
4.2 Programas desenvolvidos no setor produtivo

A seguir serão descritos os programas desenvolvidos no setor produtivo, ou
seja, àqueles desenvolvidos por empresas da construção civil, tais como:
construtoras, associações, empresas de materiais de construção, etc.
4.2.1 Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais de Construção
(ANAMACO)

A Anamaco possui diversas práticas descritas no Quadro 3 a seguir:
Quadro 3 - Diversas práticas - ANAMACO

Diversas práticas - ANAMACO
a

Loja Escola do Varejo: é um espaço de aprendizado para profissionais e
estudantes. Os cursos são relacionados à área de material de construção com
visão prática.
b
Universidade ANAMACO: níveis de pós e de graduação e workshops voltados a
gestores.
c
Instituto Brasileiro de Serviços e Tecnologia para o Habitat (IBSTH): possui um
programa de avaliação dos profissionais utilizadores de materiais de construção
civil.
d
Treinamento e certificação de eletricistas da Coelba - Companhia de Eletricidade
do Estado da Bahia.
e
Ações diversas com parceiros, como o Programa Qualinstal, etc.
Fonte: Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais de Construção (2011) ; Cardoso
(2007)
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4.2.2 Construtora Atrium - MG

A construtora mineira Atrium criou uma Fundação que visa promover ações
sociais aos seus funcionários, familiares e para a comunidade.
A fim de resolver a baixa qualificação do corpo técnico operacional, diminuir o
índice de rotatividade, acidentes e doenças ocupacionais a Fundação criada pela
construtora, concebeu um programa de formação de profissionais no canteiro de
obras.
A construtora detectou a escassez de mão de obra qualificada disponível no
mercado, através do histórico da contratação de oficiais sem a qualificação e a
competência suficientes para a plena realização das atividades.
A Fundação é composta por psicólogos do trabalho e mantém parceria com o
Laboratório de Psicologia do Trabalho da Universidade Federal de Minas Gerais –
UFMG que, através da realização de estudos e pesquisas, busca o avanço do
conhecimento nesta área.
O programa teve como premissa que o investimento na qualificação não
ficaria restrito aos profissionais com baixa qualificação, o programa englobaria
também aqueles que pretendem galgar postos mais elevados na carreira da
construção civil. Desta forma, o programa promoveria uma mobilidade profissional
dentro da empresa.
Foi idealizado que a qualificação aconteceria no canteiro de obras, iniciando
pelos cursos de nivelamento de leitura e escrita e em seguida, avançaria para a
formação técnica, que abrange também aspectos sociais e comportamentais.
Primeiramente, foi realizada uma pesquisa de campo a fim de promover uma
aproximação da realidade vivida pelos funcionários, bem como, das demandas por
eles mesmos formuladas.
Em seguida, foi realizado o planejamento do programa.
O programa foi adequado à dinâmica da obra. Após a aprovação do projeto,
foi realizada uma negociação com a gestão executiva da obra, a respeito do ajuste
de horários e duração do programa, uma vez que a obra possui gargalos e picos de
produção, o que poderia inviabilizar o projeto em algumas fases.
Em seguida, a disponibilidade dos trabalhadores, outra variável importante, foi
considerada no planejamento do programa. Os operários fazem uma dura jornada
de trabalho, e normalmente, o translado até suas casas é longo e demorado. Estes
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acabam por ter pouco tempo livre, resultando numa vida quase que exclusiva para o
trabalho. Foi detectado que se fossem exigidas muitas horas além da jornada de
trabalho para a qualificação, isso poderia reduzir o interesse da adesão ao
programa, prejudicando assim sua realização. Sendo assim, foram escolhidos o dia
da semana, o horário e a fase da obra mais adequada para a realização do curso a
partir da disponibilidade dos trabalhadores. De posse destas informações, foi
montado o cronograma do curso.
A segunda fase do planejamento foi destinada à previsão orçamentária.
Foram realizadas pesquisas de preços nas instituições que ofereciam formação
profissional de acordo com as necessidades da empresa.
Os organizadores do programa decidiram que o curso de alfabetização seria
ministrado por um professor particular, com experiência em educação de jovens e
adultos (EJA), e as aulas seriam no próprio canteiro de obras.
O curso técnico seria ministrado por uma instituição de ensino, com foco em
formação técnica voltada para o desenvolvimento de competências práticas em
situações de trabalho.
Em seguida, foram levantados os custos com a mão de obra designada, os
custos com alimentação e o custo da sala que seria preparada exclusivamente para
o curso dentro do canteiro de obras.
A primeira turma do curso de leitura e escrita começou com 13 pessoas, mas
perdeu adesões, ficando com apenas 5 alunos. As aulas foram ministradas três
vezes por semana, após o horário de expediente (de 17:15 às 18:15h). Dois motivos
foram preponderantes para a perda da adesão: o cansaço dos alunos, ao final do
expediente; e a ampliação da jornada, visando à remuneração de horas extras. O
resultado mostrou que os alunos precisam de um incentivo para continuar na obra
depois do seu horário de trabalho, e que o pagamento de horas extras é o maior
deles. Desta forma, a empresa entendeu a necessidade de conceder um auxílio
financeiro àqueles que aderirem ao programa.
Como resultado, a construtora cita que houve progressos para os alunos
assíduos, no desenvolvimento da leitura e da escrita. Para os alfabetizandos, o
curso é apontado como uma experiência rica e prazerosa, da qual percebem
conquistas diárias e mudanças em sua qualidade de vida. Também foi percebida a
melhora da autoestima e autoconfiança, trazendo novas possibilidades tanto
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profissionais quanto pessoais, o que repercute positivamente na motivação e na
satisfação no trabalho.
É intenção da Fundação manter o curso de alfabetização enquanto houver
funcionários analfabetos ou semianalfabetos com o desejo de aprender a ler e
escrever.
Como ações futuras a Fundação Atrium pretende implantar o reforço escolar
para filhos dos funcionários. O objetivo é favorecer a permanência na escola e a
melhoria dos índices de aproveitamento escolar dos filhos dos funcionários. As
oficinas estão previstas para serem realizadas na Sede da Fundação, que ainda
será construída.
Os resultados esperados pela Fundação são:
a. Erradicação do analfabetismo dos operários da empresa;
b. Melhoria do rendimento e diminuição da evasão escolar dos filhos dos
funcionários;
c. Interrupção da transmissão intergeracional (de pais para filhos) do baixo
índice de escolaridade e do trabalho infantil.
Em relação ao programa de qualificação técnica, a Fundação elaborou o
programa “Processos de Desenvolvimento e Qualificação Profissional”, a ser
implementado pela equipe de psicólogos do trabalho, com a parceria com o Progest,
instituição vinculada ao CEFET-MG que promove capacitações no segmento da
construção civil.
Os resultados esperados para o programa de qualificação técnica são:
a. Maior qualificação técnica do corpo operário;
b. Melhores índices de produção e qualidade;
c. Menores índices de desperdício;
d. Menores índices de acidentes de trabalho;
e. Maior reconhecimento interno (na empresa) e externo (na sociedade) das
competências dos profissionais;
f.

Aumento

da

satisfação

profissional

e

pessoal

(autoestima)

dos

funcionários;
g. Aumento da motivação, da qualidade e da produção dos funcionários,
mediante percepção de reconhecimento e;
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h. Valorização dentro da empresa e da possibilidade de construção de
carreira. (AGENDA SUSTENTÁVEL, 2011).
4.2.3 Construtora Camargo Correa – Programa Geração Sustentável - Usina
Jirau

Diante da premissa em priorizar a contratação da mão de obra regional, a
empresa Camargo Corrêa em parceria com o SENAI-RO implantou diversas práticas
de qualificação desde o início do projeto da usina hidrelétrica Jirau.
Em alguns municípios, a empresa reformou espaços como templos religiosos
e escolas para receber seu contingente. Em outros locais foram implantadas as
escolas volantes que são carretas equipadas para levar o conhecimento.
Dos profissionais treinados 67% foram contratados. O projeto tem a
expectativa de formar dez mil pessoas em 36 meses.
O programa batizado de Geração Sustentável oferece os cursos de pedreiro,
carpinteiro, mecânico, eletricista e operador de máquinas (CAMARGO CORREA –
UHE JIRAU, 2011; BLANCO, 2010b).
4.2.4 Construtora Método

A Construtora Método prima em investir na qualificação de sua mão de obra,
especificamente com relação a engenheiros, arquitetos e técnicos em geral, pois
atualmente trabalha com grande parte da mão de obra terceirizada.
A empresa desenvolveu um sistema de gerenciamento de projetos, o Sistema
Método de Gestão de Projeto (SMGP) e o utiliza em todos os projetos da empresa.
Para um funcionamento adequado da metodologia é necessário uma
linguagem institucional unificada e o domínio integral do sistema pelos profissionais.
Desta forma, a mão de obra da empresa se qualifica no método e utiliza da
certificação denominada Project Management Professional (PMP) através do Project
Management Institute (PMI).
Através do SMGP foram certificados mais de 30 profissionais em 3 anos
(CONSTRUTORA MÉTODO, 2011)
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4.2.5 Construtora Odebrecht - Projeto Acreditar - Usina Santo Antonio

Devido ao estudo que apontava que 70% da mão de obra deveria ser trazida
de outro Estado, a construtora Odebrecht em parceria com Governo de Rondônia,
Prefeitura de Porto Velho, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI),
Faculdade

Interamericana

de

Porto

Velho

(UNIRON)

e

o

Ministério

do

Desenvolvimento Social (MDS) criou o projeto Acreditar para qualificar a mão de
obra local.
O Programa contém dois módulos: básico e técnico. No módulo básico o
profissional recebe orientação sobre saúde, segurança, meio ambiente, qualidade e
psicologia do trabalho. No segundo módulo, é realizada a capacitação profissional
para

pedreiro,

carpinteiro,

soldador,

armador,

operador

de

equipamentos,

vibradorista, mecânico e eletricista.
O projeto tem como público-alvo os maiores de 18 anos que saibam ler e
escrever e tem a expectativa de formar 11 mil profissionais em 15 funções. Dos
empregados contratados, 82% foram formados pelo programa.
A fórmula do Projeto Acreditar foi apontada pelo Governo Federal como
exemplo para futuras parcerias com a iniciativa privada no âmbito social. A
metodologia já foi replicada em obras da empresa nos Estados de Alagoas, Mato
Grosso, Paraná, Pernambuco, Piauí e São Paulo, e em projetos em Angola (SANTO
ANTONIO CONSÓRCIO CONSTRUTOR, 2011; BLANCO, 2010b).
4.2.6 Curso Intensivo de Preparação de Mão de Obra Industrial (CIPMOI) da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Desde 1957 o projeto de iniciativa do Diretório Acadêmico da Escola de
Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais oferece noções teóricas para
os operários das áreas de construção civil, elétrica e mecânica.
O programa inclui cursos de comunicação, matemática, leitura de projetos,
tecnologia das construções e informática.
Exemplo de cursos oferecidos:
a. Capacitação para Construção Civil: aborda conhecimentos técnicos e
relacionamento interpessoal;
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b. Preparação para Encarregado Geral de Obras: conhecimento direcionado
para que o profissional exerça a posição de liderança;
c. Eletricidade de Baixa Tensão: foco técnico;
d. Tecnologia de Soldagem: foco técnico;
e.

Introdução ao Desenho Projetivo: elaboração e interpretação de projetos.
(CURSO

INTENSIVO

DE

PREPARAÇÃO

DE

MÃO-DE-OBRA

INDUSTRIAL, 2012; CARDOSO, 2007).
4.2.7 E-learning - Gafisa S.A.

A construtora e incorporadora Gafisa S.A. utiliza o e-learning para qualificar
sua mão de obra.
O sistema conta com um personagem virtual que transmite os procedimentos
padrão da empresa. Ao final da qualificação é realizada uma prova, e caso o
funcionário esteja apto, poderá fazer download do material e passar o conteúdo para
o restante da equipe.
De forma simples e objetiva, é abordado em alguns minutos o conteúdo das
especificações técnicas, procedimentos operacionais e Fichas de Verificação de
Produto (FVP). Em suma, o vídeo demonstra o que se espera de um determinado
serviço, como fazer e como receber tal atividade (BLANCO, 2010b).
4.2.8 E-learning - Rodobens Negócios Imobiliários

Na construtora e incorporadora Rodobens Negócios Imobiliários o programa
de qualificação é ao vivo, transmitido via satélite, em data e horário agendados.
Os funcionários podem interagir durante e após a qualificação, enviar dúvidas
por e-mail ou por telefone.
As apresentações são gravadas para que sejam usadas em futuros
programas de qualificação (BLANCO, 2010b).
4.2.9 E-learning - Tecnisa Engenharia

A construtora e incorporadora Tecnisa Engenharia utiliza de vídeos
explicativos para treinar e qualificar sua mão de obra.
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Os vídeos são de curta duração (12 a 20 minutos) gravados por profissionais
da própria empresa. Os vídeos exibem o passo-a-passo da execução dos serviços
como alvenaria, estrutura e instalações elétricas.
O programa de qualificação também pode ser absorvido pelos terceirizados
(BLANCO, 2010b).
4.2.10 Futuro em Nossas Mãos – Instituto Votorantim e SENAI

Criado pela Votorantim Cimentos em 2003, o programa tem foco no
desenvolvimento de habilidades técnicas, de cidadania e de gestão.
O programa busca formar jovens para atuarem em áreas da cadeia de
negócios das Unidades do Grupo Votorantim.
O público alvo do programa são jovens entre 18 e 29 anos de idade, de
ambos os sexos, com escolaridade mínima da 8ª série do Ensino Fundamental
(concluído ou cursando) e caso não tenham concluído o Ensino Médio, os jovens
devem estar matriculados na escola. Além disso, o programa busca ter o mínimo de
70% dos alunos com renda familiar média de 1/2 salário mínimo per capita e dá
preferência para desempregados à procura do primeiro emprego ou para ocupados
no mercado informal.
O projeto também contribui com a inserção do jovem no mercado de trabalho
formal, já que uma de suas metas é empregar 50% dos jovens formados, e para isso
conta com o apoio de toda a cadeia de negócios, que inclui clientes e fornecedores.
O projeto tem abrangência nacional e conta com o apoio das prefeituras locais,
SENAIs e SINDUSCONs regionais (INSTITUTO VOTORANTIM, 2011; CARDOSO,
2007).
4.2.11 Gerdau

Tratam-se de ações diversas promovidas pela empresa Gerdau, que são
direcionadas à capacitação profissional, e abrange desde materiais impressos até
cursos presenciais e palestras.
Nas revendas são distribuídos gibis que são utilizados para capacitar os
vendedores e pedreiros. Os catálogos de normas técnicas e manuais são
direcionados às construtoras e engenheiros.
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E por meio de parcerias com os SINDUSCONs locais, construtoras e
revendas, são ministrados cursos rápidos para orientação do uso dos materiais. Os
cursos envolvem: capacitação técnica, gestão empresarial e adequação às normas
legais de segurança e saúde do trabalho.
Os cursos presenciais voltados à pedreiros, mestres de obras e serventes
formam cerca de 20 mil profissionais por ano. (GERDAU, 2011; CARDOSO, 2007).
4.2.12 Programa de Avaliação Profissional de Eletricista Predial - ANAMACO e
parceiros

Programa que aplica teste sobre conhecimentos técnicos e práticos a respeito
de instalações elétricas de baixa tensão, conforme a norma brasileira.
Caso o profissional atinja o nível satisfatório seus dados serão publicados em
um site para que possam ser contatados para eventuais serviços (ENCONTRE...,
2011; CARDOSO, 2007).
4.2.13 Projeto Trabalhar e Aprender – Qualificação para a Cidadania –
SINDUSCON RJ e SESI–RJ

O projeto tem foco em formação geral para o trabalho de jovens e adultos.
Ação desenvolvida com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)
(CARDOSO, 2007).
4.2.14 Racional Engenharia - Projeto Educar é Crescer

Com cerca de 3.000 profissionais alfabetizados desde 1987, o projeto da
Racional Engenharia que inicialmente fornecia somente cursos de alfabetização, foi
ampliado e fornece aulas de comunicação e expressão, matemática básica,
gramática e conhecimentos gerais.
Os cursos são ministrados nos canteiros de obra por professores do ensino
fundamental contratados pela construtora. O programa tem duração de nove meses
e os funcionários recebem um certificado. Com o certificado, o funcionário poderá
dar continuidade aos seus estudos ingressando na rede pública de ensino na 5ª
série do ensino fundamental.
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As aulas são ministradas pela manhã, antes de iniciar a jornada de trabalho
ou no fim da tarde após o término do expediente.
Cerca de 20% dos trabalhadores que receberam o certificado de
alfabetização e continuaram a estudar, permaneceram na empresa e conquistaram
promoções no trabalho (RACIONAL ENGENHARIA, 2011).
4.2.15 Schahin Engenharia - Programa de Formação e Aperfeiçoamento de
Administrativos de Obras

Segundo o gerente de Recursos Humanos (RH) Décio Martinez (Informação
verbal)5 da empresa Schahin Engenharia, o departamento de Apoio Administrativo
de Obras junto ao Departamento de Recursos Humanos criaram o Programa de
Formação e Aperfeiçoamento de Administrativos de Obras a fim de instruir,
aprimorar e reter os talentos da empresa.
Seis colaboradores foram identificados pelo Departamento de Apoio
Administrativo e validados pelo RH, com apoio e liberação dos respectivos gestores
das obras.
O critério de escolha foi baseado no perfil de carreira, comprometimento,
interesse e autodesenvolvimento profissional, além de utilizarem também como base
a Avaliação de Desempenho.
Na primeira etapa, os colaboradores foram submetidos a uma entrevista com
o RH a fim de avaliarem o perfil, percepções, expectativas e as competências de
cada um.
O programa prevê uma agenda para a capacitação técnica, com temas de
extrema relevância para a condução dos processos diários nas obras. Alguns cursos
contidos neste programa: introdução a gestão de projetos, interpretação de
contratos, cadeia de suprimentos, gestão de processos, leitura e interpretação de
contratos, técnicas de negociação, tributos, gramática e oratória.
O programa está em andamento.
O Quadro 4 elenca os pontos positivos e negativos do programa que foram
analisados a partir da entrevista com os analistas da área de recursos humanos.

5

Informação obtida através de entrevista em 16 maio 2011.
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Quadro 4 – Pontos positivos e negativos do programa de formação e aperfeiçoamento de
administrativos de obras
Pontos Positivos
Pontos Negativos
A empresa está colocando em prática o plano de
carreira dos colaboradores, ou seja, estão
preparando os colaboradores para assumir Deslocamento do pessoal que fica
funções um uma hierarquia mais alta.
alocado
em
obra.
Logística
e
compatibilização
de
agendas
dos
O projeto foi planejado e estruturado utilizando os
departamentos envolvidos – desde a seleção dos integrantes do programa.
colaboradores, bem como na avaliação da eficácia
do programa.
Fonte: Elaborado pela autora (2013)

4.2.16 Schahin Engenharia - Programa de Formação de Mestres de Obras (São
Paulo - SP)

Ainda em entrevista, Décio Martinez da empresa Schahin Engenharia,
comenta que a fim de suprir a falta de mão de obra capacitada a empresa busca
investir na retenção de talentos e incentiva o aprimoramento contínuo através de
capacitação e aperfeiçoamento dos seus profissionais. Desta forma, a área de RH
deu início ao Programa de Formação de Mestres de Obras.
Foi realizada uma parceria com o SENAI-SP para atender os colaboradores
que trabalham em São Paulo.
Para participar do processo seletivo do Curso de Qualificação de Mestres de
Obras do SENAI, os interessados devem primeiramente atender aos seguintes
requisitos:
a. Ter concluído o ensino fundamental ou até a 6ª série;
b. Possuir experiência de cinco anos, no mínimo, como profissional de uma
área ou mais áreas relacionadas com a construção civil como segue:
pedreiro,

encanador,

armador,

carpinteiro

de

formas,

carpinteiro

telhadista, pintor e instalador de placas de gesso acartonado ou eletricista
ou ainda,
c. Experiência em comando de equipes de trabalhadores no setor.
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O entrevistado complementa:
Se cumpridos os requisitos, o profissional deve procurar seu gestor
ou superior imediato. O gestor deve atuar como mentor, sendo
assim, apóia o colaborador desde os primeiros passos: é o gestor
que entra em contato com o RH para a inclusão do colaborador no
programa. Desta forma, torna-se responsável pelo desenvolvimento
e carreira do colaborador (MARTINEZ, 2011)6.

O programa está em andamento.
O Quadro 5 elenca os pontos positivos e negativos do programa que foram
analisados a partir da entrevista com os analistas da área de recursos humanos.
Quadro 5 - Pontos positivos e negativos do programa de formação de mestres de obras
(São Paulo-SP)
Pontos Positivos
Pontos Negativos
O programa utiliza como apoio a instituição de
O programa está em andamento e
ensino SENAI/SP.
inicialmente teve a adesão de 5
A seleção é realizada pelo RH e leva em conta colaboradores. Atualmente, somente 1
o perfil do profissional, potencial, histórico na continua no processo. O principal motivo foi
empresa, etc. O gerente passa a ser o tutor do que o curso é ministrado após o expediente.
colaborador.
O programa foi concebido pelo departamento
Dificuldade em encontrar colaboradores que
de RH e envolve demais departamentos para
cumprissem o requisito: possuir o ensino
apoio e continuidade como a Produção,
fundamental ou até a 6ª. Série
Planejamento e QSMS.
Fonte: Elaborado pela autora (2013)

4.2.17 Schahin Engenharia - Programa de qualificação de pedreiros para a
atividade de acabamento na obra dos conjuntos residenciais da
Aeronáutica em Curitiba-PR

Durante a construção de um dos maiores conjuntos residenciais da
Aeronáutica em Curitiba-PR, a solução encontrada pela Schahin Engenharia para
vencer a falta de profissionais qualificados e reduzir a rotatividade, foi promover a
qualificação e certificação dos colaboradores na obra.
Inicialmente o projeto foi concebido para a qualificação de profissionais para
as atividades de acabamento. Alguns profissionais foram selecionados e outros
foram inscritos de forma voluntária.
O corpo técnico com o apoio da área de qualidade criou o material didático e
preparou o encarregado de obras para ser o instrutor.
6

Informação obtida através de entrevista em 16 maio 2011.
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O programa foi dividido em aulas teóricas e aulas práticas. As aulas teóricas
foram ministradas após o expediente e parte das aulas práticas foram realizadas
durante o processo de trabalho. A avaliação e certificação foi realizada in loco pelo
corpo técnico, ou seja, foi realizada uma avaliação baseada na atuação no posto de
trabalho, e foram analisados os quesitos qualidade e produtividade.
A equipe da obra pretendia ampliar o projeto incluindo a qualificação e
certificação para outros serviços, de forma a abranger todo o processo produtivo,
além de promover o projeto para as demais obras da empresa espalhadas pelo país.
O programa não teve continuidade.
O Quadro 6 elenca os pontos positivos e negativos do programa que foram
analisados a partir da entrevista com os analistas da área de recursos humanos.
Quadro 6 - Pontos positivos e negativos do programa de qualificação de pedreiros para a
atividade de acabamento na obra dos conjuntos residenciais da Aeronáutica
em Curitiba-PR
Pontos Positivos
O conteúdo foi concebido pela área de
QSMS
(Qualidade,
Segurança,
Meio
Ambiente e Saúde) juntamente com o
Planejamento. Houve ao menos uma
interação entre departamentos
A concepção do programa utilizou de aulas
práticas e teóricas. Parte das atividades
práticas foram realizadas on the job training
(aprendizado durante o processo de
trabalho).

Pontos Negativos
Não utilizou o apoio de nenhuma instituição
de ensino.

A obra não envolveu o RH, desta forma, o
programa não teve continuidade.

O programa não teve mais adesão devido às
O objetivo principal foi cumprido e assim, foi
aulas serem ministradas após o período de
formada uma equipe de acabamento.
trabalho.
Fonte: Elaborado pela autora (2013)

4.2.18 Sistema “S” – SENAI-SP – Escola SENAI Orlando Laviero Ferraiuolo
(Tatuapé/SP), SENAI-RJ e outras escolas SENAI do Brasil

O Sistema “S” se configura por uma rede de educação profissional ligada a
entidades sindicais de representação empresarial. Foi criado pelos setores
produtivos (indústria, comércio, agricultura, transportes e cooperativas) com a
finalidade de qualificar e promover o bem-estar social dos trabalhadores.
As organizações do Sistema "S", subordinadas à CNI, são o SENAI - a quem
cabe a educação profissional e a prestação de serviços de assistência técnica e
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tecnológica às empresas do setor, o Serviço Social da Indústria (SESI) que promove
a melhoria da qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes por meio de
ações em educação, saúde e lazer e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) que promove o
desenvolvimento da indústria através da capacitação empresarial e do apoio à
pesquisa e à inovação tecnológica.
O Sistema “S” é composto pelo SENAI, SESI, IEL, Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Social do Comércio (SESC), Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Serviço Nacional de Aprendizagem em
Transportes (SENAT), Serviço Social de Transportes (SEST), Serviço Brasileiro de
Apoio às Pequenas e Médias Empresas (SEBRAE) e Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP). Sendo assim:
a. SENAI: dedica-se à educação para o trabalho e à prestação de serviços
para as indústrias;
b. SESI: cuida da educação regular, da saúde e do lazer;
c. IEL: promove o desenvolvimento da indústria através da capacitação
empresarial e do apoio à pesquisa e à inovação tecnológica;
d. SENAC: oferece educação profissional para trabalhadores do setor de
comércio e serviços;
e. SESC: dedica-se à promoção da qualidade de vida dos trabalhadores do
setor de comércio e serviços;
f.

SENAR: oferece educação profissional para trabalhadores rurais;

g. SENAT: oferece educação profissional para trabalhadores do setor de
transportes;
h. SEST: cuida da promoção da qualidade de vida dos trabalhadores do
setor dos transportes;
i.

SEBRAE: oferece programas de apoio ao desenvolvimento de pequenas
e médias empresas;

j.

SESCOOP: responsável pelo aprimoramento e desenvolvimento das
cooperativas e capacitação profissional dos cooperados para exercerem
funções técnicas e administrativas.

O SENAI oferece cursos de formação profissional de nível básico, médio e
superior buscando atender a demanda do processo de industrialização do país.
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É uma instituição tradicional e de grande importância na formação e
certificação profissional da construção civil no país estando presente nos diferentes
Estados.
Os comitês técnicos setoriais do SENAI elaboram os perfis profissionais e a
partir destes são elaborados os cursos voltados a formação profissional para
posterior certificação profissional.
Há oito perfis designados para ocupações básicas, com o objetivo de criar um
sistema SENAI de certificação de pessoas com abrangência nacional.
Ferreira (2012) informa que a unidade do Senai Orlando Laviero Ferraiuolo no
bairro do Tatuapé em São Paulo, é uma das unidades paulistas dedicadas
exclusivamente à construção civil. A outra fica na cidade de Bauru. No Estado de
São Paulo, há 67 unidades aptas a oferecer cursos para o setor e, no País, 330
escolas ao todo.
Os cursos oferecidos pela Escola Senai Orlando Laviero Ferraiuolo são:
a. Aprendizagem Industrial:

Cursos de 800 horas, gratuitos e destinado a jovens que concluíram o
ensino fundamental com idade entre 17 a 24 anos, e possuem o objetivo
de iniciarem uma carreira profissional. São ofertados cursos para as
modalidades:
•

Construtor de edificações: tem como objetivo a formação inicial
visando o desenvolvimento de competências que permita, sob
supervisão de um profissional habilitado, a execução de subsistemas
construtivos de edificações, de acordo com normas técnicas, de
segurança do trabalho e meio ambiente;

•

Eletricista instalador : tem como objetivo proporcionar a qualificação
profissional com base em princípios e leis que regem o
funcionamento das instalações elétricas residenciais, públicas,
comerciais e industriais;

•

Instalador hidráulico: tem como objetivo proporcionar formação
inicial e qualificar os alunos de forma a executar e manter
instalações hidro-sanitárias de acordo com os projetos, normas
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técnicas e procedimentos específicos, com qualidade, segurança,
economia e respeito ao meio ambiente.
b. Curso Técnico em Edificações:

Com duração de 1.200 horas de curso e 400 horas de estágio, o curso
técnico em edificações tem por objetivo habilitar profissionais para
trabalhar com o projeto da obra, planejamento, supervisionar a execução
de sistemas construtivos e participar do controle tecnológico de métodos e
materiais, de forma a cumprir a legislação e as normas específicas de
saúde e segurança do trabalho, meio ambiente e qualidade.
O ingresso ao curso é feito por processo seletivo. A metodologia utilizada
é por competência, ou seja, enfatiza aquilo que o técnico deve adquirir em
função do mercado: as competências específicas e as competências de
gestão. Como estratégia de aula, é utilizada a criação e resolução de
situações e problemas cotidianos.
c. Curso para Mestre de Obras:

Possui o objetivo de qualificar os profissionais para executar a gestão e a
supervisão

do

canteiro

de

obras,

bem

como,

participarem

do

planejamento da obra. Pretende também certificar o encarregado ou
mestre de obras que já atuam no mercado de trabalho e que comprovem
possuírem as competências estabelecidas no perfil profissional de
conclusão das referidas qualificações.
O ingresso ao curso é realizado através de inscrição e o pré-requisito é
que os candidatos preferencialmente tenham concluído o ensino
fundamental ou que comprovem a conclusão da 6ª série. Além disso,
devem possuir experiência mínima de 5 anos como profissional de uma
ou mais áreas relacionadas com a construção civil: pedreiro, encanador,
armador, carpinteiro de formas, carpinteiro telhadista, pintor e instalador
de placas de gesso acartonado ou eletricista; ou, ainda, experiência
profissional em comando de equipes de trabalhadores da área da
construção civil.
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O perfil profissional designado ao curso foi estabelecido da seguinte
forma: o profissional deve participar do planejamento da obra e
supervisionar a produção planejada, coordenando os trabalhos, criando
condições seguras nas atividades desenvolvidas no canteiro de obras e
controlando ações de preservação ambiental. Este perfil foi estabelecido
com

base

na

metodologia

desenvolvida

pelo

SENAI

para

o

estabelecimento de perfis profissionais baseados em competências, tendo
como parâmetro a análise funcional, centrando-se, portanto, nos
resultados que o profissional deve apresentar no desempenho de suas
funções. É fundamental, portanto, que a ação docente se desenvolva
tendo em vista, constantemente, o perfil profissional de conclusão do
curso (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, 2012).
d. Cursos de Formação Inicial Continuada:

Visam oferecer oportunidades para a aquisição ou aperfeiçoamento de
conhecimentos, habilidades e atitudes demandadas pelos profissionais
para o desenvolvimento de suas atividades e funções.
O ingresso é realizado por meio de inscrições e cada curso possui um
pré-requisito. Os cursos ministrados pelo SENAI voltados à construção
civil são:
•

AutoCAD 2D Aplicado a Construção Civil: curso pago de 48 horas;

•

Carpinteiro de Estruturas de Telhado: curso pago de 160 horas;

•

Carpinteiro de Formas: curso gratuito de 160 horas;

•

Comandos elétricos: curso pago de 120 horas;

•

Desenhista Copista de Edificações: curso pago de 160 horas;

•

Desenhista de Esquadrias de Alumínio: curso pago de 160 horas;

•

Desenho Avançado em Edificações em CAD-3D: curso pago de 40
horas;

•

Eletricista Instalador Residencial: curso de 160 horas gratuito para
turmas durante a semana e curso pago para turmas aos sábados;

•

Impermeabilização de Estruturas: curso pago de 40 horas;

•

Instalação de Aquecedor Solar: curso pago de 40 horas;
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•

Instalador de Drywall: curso pago de 40 horas;

•

Instalador e Montador de Elevadores: curso pago de 160 horas;

•

Instalador Hidráulico: curso pago de 160 horas;

•

Leitura e Interpretação de Projetos: curso de 80 horas gratuito para
turmas durante a semana no período vespertino e curso pago para
turmas aos sábados e noturno durante a semana;

•

Mantenedor de Limpeza e Desinfecção de Reservatórios: curso
pago de 40 horas;

•

NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade: curso
pago de 40 horas;

•

NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade –
Reciclagem: curso pago de 20 horas;

•

Pedreiro Assentador: curso pago de 160 horas;

•

Pedreiro Revestidor: curso pago de 160 horas;

•

Pintor de Obras: curso gratuito de 160 horas;

•

Pintura Decorativa: curso pago de 40 horas;

•

Serralheiro de Alumínio: curso pago de 160 horas;

•

Soldador de Tubos e Conexões de Polietileno: curso pago de 84
horas;

•

Supervisor de Redes de Distribuição Externa em Polietileno: curso
pago de 60 horas;

•

Vidraceiro: curso pago de 160 horas.

Em 2011, foram formados cerca de 54 mil profissionais no Estado de São
Paulo com qualificação para atuar em diversas áreas da construção civil. Dentre
eles, destacam-se: 8 mil pedreiros, 4,7 mil eletricistas, 3,5 mil pintores, 2,7 mil
instaladores hidráulicos e 1 mil mestres de obras (FERREIRA, 2012).
O SENAI também fornece qualificação nos canteiros de obras através de
contratos firmados com as construtoras. Segundo Medeiros (2012), o diretor de
unidade de formação profissional da Escola Senai Orlando Laviero Ferraiuolo, Abílio
José Weber, cita algumas das atuais obras que estão sendo ministrados cursos de
qualificação no próprio canteiro, com apoio do SENAI para a especialização de
mestres de obras e encarregados. São elas, as obras do Estádio do Itaquerão da
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construtora Odebrecht, obras de um projeto habitacional da Construtora OAS e para
os empreendimentos imobiliários da Construtora Even. Há também qualificação para
a empresa de instalações Sanhidrel focado na formação de instaladores hidráulicos
e eletricistas prediais (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA
ORLANDO LAVIERO FERRAIUOLO, 2012).
4.2.19 Software de certificação Programa de Auxílio ao Método (PAM)

O PAM é uma ferramenta tecnológica concebida pelo Engenheiro Civil Gabriel
Regino7.
A ferramenta auxilia no cadastro e acompanhamento do método de
qualificação proposto e tem foco na qualificação de mestres e encarregados.
O método proposto possui abrangência técnica e socioeducacional através de
fundamentos técnicos, aspectos administrativos, organização, relacionamento e
liderança. Outros pontos em destaque são: a qualificação não se limita a teoria, as
aulas são semanais ministradas em horário comercial de forma sincronizada entre a
obra e os demais participantes, conteúdo atualizado às exigências do mercado e as
avaliações são dinâmicas e in loco (REGINO, 2010).
4.2.20 Thyssen Krupp - Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA)

Durante a construção da usina que produzirá 5 milhões de toneladas de aço
por ano localizada no Estado do Rio de Janeiro, a empresa Thyssen Krupp CSA
frente a carência de mão de obra qualificada definiu que treinaria 75% da força de
trabalho.
Para isso, enviou para uma temporada de até um ano 200 profissionais para
qualificação na sede mundial da empresa na Alemanha. Denominado como os "200
da Alemanha", estes técnicos foram recrutados na concorrência por salários em
média 20% maiores, e formarão a elite dos 2.300 empregados da CSA.

7

Gabriel Regino desenvolveu o PAM em sua dissertação de mestrado no Instituto de

Pesquisas Tecnológicas (IPT) e posteriormente publicou um livro a respeito do assunto.
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Outros 1.700 profissionais, com ou sem nenhuma experiência, foram
treinados no canteiro de obras, quando do início das obras da usina.
Embora a discussão sobre a necessidade de formar profissionais com nível
superior seja antiga no país, a carência de mão de obra de nível médio - como
soldadores, operadores de máquinas, pedreiros e carpinteiros - é relativamente
recente e desconcerta governo e empresas (AGOSTINI, 2010).
4.3 Programas desenvolvidos pelo terceiro setor

A seguir, serão descritos os programas desenvolvidos pelo terceiro setor8, ou
seja, àqueles desenvolvidos por sindicatos, fundações e ONGs.
4.3.1 Alfabetizar é Construir – SINDUSCON – RJ e SESI-RJ

Prática de alfabetização criada em 1990 voltada para o canteiro de obras, que
possui parceria e investimento de empresas construtoras.
A prática conta com o apoio do SINDUSCON-RJ, SESI-RJ e Fundação
Roberto Marinho (SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO DO RIO DE JANEIRO, 2012; CARDOSO, 2007).
4.3.2 Centro de Educação Desportiva e Profissionalizante (CEDEP)

Oferece cursos de pedreiros, pintores, encanadores e eletricistas com foco
em formação profissional ministrados na região de Novos Alagados, em Salvador.
É destinado a jovens matriculados em escolas da rede pública. Também há
os módulos de gestão que aborda associativismo e cooperativismo.

8

Terceiro Setor é um termo usado para fazer referência ao conjunto de sociedades privadas
ou associações que atuam no país sem finalidade lucrativa. As associações do Terceiro
Setor têm como objetivo principal a melhoria da qualidade de vida das pessoas
necessitadas. Portanto, atuam nas áreas de educação, saúde, esportes, lazer, orientação
vocacional, qualificação profissional, cultura, etc. O terceiro setor atua exclusivamente na
execução de atividades de utilidade pública. Possuem gerenciamento próprio, sem
interferências externas. As associações do Terceiro Setor atuam, principalmente, prestando
serviços para pessoas carentes que não podem contratar serviços do setor privado
(segundo setor). Como o setor público (primeiro setor) não consegue, em nosso país,
atender com qualidade todas as pessoas necessitadas, o Terceiro Setor assume um papel
de fundamental importância. (SUA PESQUISA, 2013) .
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Envolve ações governamentais de organismos internacionais e de ONGs
(CARDOSO, 2007).
4.3.3 Projeto Mão na Massa – Mulheres na Construção Civil

Iniciado em 2007 no Rio de Janeiro e idealizado pela Engenheira Civil Deise
Gravina, o Projeto Mão na Massa é uma iniciativa pioneira de qualificação
profissional para mulheres na construção civil que conta com o patrocínio de
diversas entidades do setor.
É destinado à mulheres, com faixa etária de 18 a 45 anos, com escolaridade
igual ou superior ao 5º ano do ensino fundamental. A qualificação é gratuita e as
participantes recebem diploma, equipamentos de proteção individual e um kit de
ferramentas para iniciar os serviços e gerar renda logo após a qualificação.
O programa forma profissionais através dos cursos de pedreiras, carpinteiras
de forma, pintoras e eletricistas em canteiro de obras.
O programa foi idealizado um função do aquecimento e do perfil do setor da
construção civil.
Com o advento de novas tecnologias no canteiro de obras, a força física
deixou de ser a principal característica do trabalhador do setor da construção civil.
O número de mulheres que atua na construção civil aumentou 65% na última
década, mostra a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do MTE. Se no ano
2000 elas eram pouco mais de 83 mil entre 1,094 milhão de pessoas empregadas,
em 2008 elas ocupavam 137.969 vagas (PROJETO MÃO NA MASSA, 2012).
Os resultados alcançados até junho de 2012 foram (PROJETO MÃO NA
MASSA, 2012):
a. 430 mulheres concluíram a qualificação profissional para as funções de
pedreira, carpinteira de formas, encanadora, eletricista e pintora;
b. Cerca de 50% das formadas trabalham para a indústria da construção civil
ou geram renda executando serviços para terceiros;
c. Através do banco de empregos, organizado e monitorado pelo projeto,
311 postos de trabalho foram conquistados;
d. 10% das participantes voltaram a estudar na rede formal de ensino ou
avançaram nos conhecimentos com cursos na área técnica, como: técnico
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em edificações e técnico de segurança do trabalho, além de outros cursos
da construção civil;
e. 02 participantes conquistaram o posto de monitoras de cursos na
construção civil, uma trabalha no SENAI e outra na Fundação de Apoio à
Escola Técnica do Estado de São PAULO (FAETEC);
f.

Em Dezembro de 2011, uma das participantes que trabalhava desde 2009
em canteiro de obras como meio oficial e depois como oficial foi
promovida a Encarregada de Obras (PROJETO MÃO NA MASSA, 2012).

4.4 Programa francês

A qualificação e a certificação no país têm a função social e política de
inclusão social e de combate ao desemprego, além da promoção social. Existem
diversas instituições de apoio à qualificação e certificação na França, pois o país
possui tal cultura para a classe trabalhadora desde 1968. A seguir são citados cinco
instituições e um resumo de suas atuações (BRIGIDO, 1998; PREDOLIN
JUNIOR,2005, p.121-136).
4.4.1 França - Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
(CAPEB)

O CAPEB é um sindicato patronal que possui um sistema próprio de
certificação de empresas de pequeno porte, ditas artesanais.
A certificação destina-se à empresa, porém o capital humano está intrínseco
ao conceito.
A certificação possui três níveis e o principal objetivo é melhorar a
organização interna da empresa a fim de ofertar melhores serviços.
4.4.2 França - Centre Inffo du Ministère du Travail

De formação tripartite (envolve o Estado, iniciativas sociais e privadas e os
profissionais) oferece qualificação e certificação de validade nacional.
Os níveis de qualificação são divididos em três e são os indicadores para o
recrutamento dos trabalhadores pelas empresas.
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A metodologia está baseada no conceito de capacitação no ofício, sendo que
a noção de posto de trabalho foi então substituída por conceitos que abrangem
condições de desempenho, conhecimentos técnicos, competências e capacidades.
As competências se traduzem em perfis bem definidos e as capacidades
podem ser definidas como processos mensuráveis e observáveis.
4.4.3 França - Fédération Française du Bâtiment (FFB)

É uma federação de sindicatos patronais, sendo equivalente a Câmara
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
Não possui o objetivo de qualificar e certificar, e sim em ser parceiro social e
apoiar as diversas iniciativas existentes.
Vale ressaltar um dos projetos da FFB que é a campanha pela valorização do
trabalho na construção civil, que na França é visto como um trabalho inferior, sujo,
arriscado e pesado. Esta prática visa atrair novos trabalhadores para o setor.
4.4.4 França - La Cité des Métiers

É um centro de aconselhamento profissional aberto ao público em geral. Os
conselheiros compreendem as necessidades do trabalhador interessado, e o
orientam, seja para encontrar um posto de trabalho, uma capacitação profissional ou
a criação do próprio negócio.
4.4.5 França - Qualibat

Foi criado logo após a Segunda Guerra para reunir esforços na reconstrução
da França em 1949. Está sob responsabilidade de um organismo privado. O sistema
possui dois subsistemas que focam:
a. Qualificação da competência técnica da empresa e,
b. Certificação de qualidade dos serviços prestados.
Nos dois subsistemas, a qualificação e a certificação da mão de obra estão
embutidos, pois é preciso cumprir os requisitos “capacitação” e “reciclagem
profissional” para que as empresas sejam qualificadas.
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O Qualibat influenciou o Programa da Qualidade da Construção Habitacional
do Estado de São Paulo (QUALIHAB) da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU) e o SIAC do PBQP-H do Ministério das Cidades.
4.5 Outros programas

Este tópico inclui duas soluções que possuem como base a qualificação da
mão de obra conforme Stefano, Kroehn e Oscar (2011).
Os dois tópicos analisados já foram explorados na seção 2.2 itens C (pág. 39)
e F (pág. 40). São elas, respectivamente:
a. Fidelizar o trabalhador;
b. Segunda chance.
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5 NORMAS BRASILEIRAS

Serão apresentadas nesta seção as normas brasileiras voltadas à e
qualificação profissional, e serão destacados o projeto, as normas publicadas bem
como, a sua aplicação na construção civil.
As normas brasileiras deveriam ser o ponto de partida para todos os
programas de qualificação profissional nacionais.
5.1 Projeto

A ABNT possui um comitê que trata da normalização da qualificação de
pessoas envolvidas no processo construtivo denominado ABNT/CB-90 - Comitê
Brasileiro de Qualificação de Pessoas no Processo Construtivo de Edificações,
originado de uma Comissão de Estudo Especial.
De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2009a), o
Comitê foi criado no final de 2009, a fim de atender a demanda do SENAI, e possui
como atribuição elaborar as Normas Brasileiras no campo da qualificação de
pessoas

envolvidas

no

processo

construtivo

para

edificações,

contendo

terminologia, competências e requisitos.
A norma tem o objetivo de criar o perfil desejado de competências dos
profissionais com foco na qualificação de pessoas para atuarem no processo de
qualificação profissional do setor e ainda, criar bases para o processo brasileiro de
certificação.
O coordenador do CB-90, Álvaro Luiz B. Almeida, em entrevista concedida à
Gerolla (2011) detalha o objetivo da norma:
Essas normas pretendem harmonizar ou nivelar as competências
daqueles que trabalham na construção. Hoje há, no mercado, vários
cursos de formação, mas não há cursos de capacitação desses
novos profissionais.

Álvaro Luiz B. Almeida (GEROLLA, 2011), também explica:
A norma para pedreiros, por exemplo, avaliará se esse profissional
sabe mesmo ler plantas de um projeto ou se conhece bem todas as
suas ferramentas de trabalho, entre outros. A norma vai dizer
exatamente onde cada tipo de profissional precisa ser avaliado. [...]
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ele aprenderá, no seu curso, a levantar uma parede, ou a fazer o
traço da massa. Só que, para ter um certificado segundo a norma de
Qualificação de Pessoas, ele terá de saber levantar a parede da
forma como a norma especifica. Assim, a norma dirá o que é
esperado que cada profissional saiba fazer e, além disso, como ele
deverá fazê-lo, para ser considerado capacitado.

O projeto de norma 90:000.00 comandado pelo comitê ABNT/CB-90
inicialmente tinha a previsão de produzir 14 normas, sendo uma delas dedicada à
terminologia e as outras 13 dedicadas às atividades específicas conforme a
Associação Brasileira de Normas Técnicas (2009b):
1.

Norma 1: Terminologia;

2.

Norma 2: Perfil profissional do pedreiro;

3.

Norma 3: Perfil profissional do mestre de obras;

4.

Norma 4: Perfil profissional do carpinteiro de obras;

5.

Norma 5: Perfil profissional do pintor de obras;

6.

Norma 6: Perfil profissional do instalador hidráulico;

7.

Norma 7: Perfil profissional do armador de obras;

8.

Norma 8: Perfil profissional do montador de estruturas metálicas;

9.

Norma 9: Perfil profissional do impermeabilizador;

10.

Norma 10: Perfil profissional do instalador de piso melamínico;

11.

Norma 11: Perfil profissional do gasista predial;

12.

Norma 12: Perfil profissional do assentador de placas cerâmicas e
porcelanato para revestimentos;

13.

Norma 13: Perfil profissional do instalador elétrico;

14.

Norma 14: Perfil profissional do telhadista.

Atualmente, estão em estudo 21 perfis – segundo Almeida (apud GEROLLA,
2011), coordenador do CB-90.
As normas referenciam os processos produtivos, descrevem a ocupação do
profissional e segrega a atividade principal em unidades de competência. Para cada
unidade de competência são detalhados os elementos (trata-se de uma seqüência
de atividades a realizar), e estes ainda são detalhados em componentes, que são as
menores partes dos elementos. Portanto, as unidades de competência são os

95

diferentes serviços que o profissional poderá realizar dentro de sua atividade
específica, sendo esta detalhada em dois níveis.
Em seguida, a norma caracteriza o nível do profissional pelas unidades de
competências o qual foi qualificado. Os níveis são: básico, intermediário, avançado e
técnico.
O anexo da norma recomenda os meios de trabalho (equipamentos,
máquinas, ferramentas, etc.) e as condições adequadas de trabalho para
determinada atividade (por exemplo: atividade realizada com utilização de escadas e
andaimes).
5.2 Normas publicadas

Segundo Baroni (2012), foram publicadas 9 normas que tratam dos perfis
profissionais para os seguintes serviços específicos da construção civil, conforme
Quadro 7:
Quadro 7 – Normas publicadas
ABNT NBR 15968:2011 - Qualificação de Pessoas no Processo Construtivo para
1
Edificações - Perfil Profissional do Pedreiro de Obras
2
3
4
5
6
7
8

ABNT NBR 15932:2011 - Qualificação de Pessoas no Processo Construtivo de
Edificações - Perfil Profissional do Instalador Hidráulico Predial
ABNT NBR 15927:2011 - Qualificação de Pessoas no Processo Construtivo de
Edificações - Perfil Profissional do Pintor de Obras Imobiliárias
ABNT NBR 15903:2010 - Qualificação de Pessoas no Processo Construtivo de
Edificações - Perfil Profissional do Instalador Predial e de Manutenção de Tubulações
de Gás
ABNT NBR 15902:2010 - Qualificação de Pessoas no Processo Construtivo de
Edificações - Perfil Profissional do Instalador Convertedor e Mantenedor de
Aparelhos a Gás
ABNT NBR 15904:2010 - Qualificação de Pessoas no Processo Construtivo de
Edificações - Perfil Profissional do Operador de Medidores de Gás
ABNT NBR 15896:2010 - Qualificação de Pessoas no Processo Construtivo para
Edificações - Perfil Profissional do Impermeabilizador
ABNT NBR 15843:2010 - Qualificação de Pessoas para a Construção Civil - Perfil
Profissional do Instalador de Pisos Laminados Melamínicos de Alta Resistência

ABNT NBR 15825:2010 - Qualificação de Pessoas para a Construção Civil - Perfil
Profissional do Assentador e do Rejuntador de Placas Cerâmicas e Porcelanato para
Revestimentos
Fonte: Elaborado pela autora com dados de Baroni (2012)
9
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As 4 normas que estão aguardando publicação estão relacionadas a seguir
no Quadro 8:
Quadro 8 - Normas aguardando publicação
1

Projeto 90:004.02-004 - Qualificação de Pessoas no Processo Construtivo de
Edificações - Perfil Profissional do Soldador Mantenedor de Tubos e Conexões de
Polietileno

2

Projeto 90:004.02-005 - Qualificação de Pessoas no Processo Construtivo de
Edificações - Perfil Profissional do Inspetor de Rede de Distribuição Interna e de
Aparelhos a Gás

3

Projeto 90:004.02-006 - Qualificação de Pessoas no Processo Construtivo de
Edificações - Perfil Profissional do Desenhista de Cadastro de Rede

4

Projeto ABNT NBR 15903 - Qualificação de Pessoas no Processo Construtivo de
Edificações - Perfil Profissional do Instalador Predial e de Manutenção de Tubulações
de Gás

Fonte: Elaborado pela autora com dados de Baroni (2012)

São 2 as normas que estão aguardando consulta nacional, e estão elencadas
a seguir no Quadro 9:
Quadro 9 - Normas aguardando consulta nacional
1

Qualificação de Pessoas no Processo Construtivo de Edificações - Perfil Profissional
do Armador

2

Qualificação de Pessoas no Processo Construtivo de Edificações - Perfil Profissional
do Instalador de Estrutura Metálica

Fonte: Elaborado pela autora com dados de Baroni (2012)

O coordenador do CB-90, Almeida (apud GEROLLA, 2011), cita que as
normas desenvolvidas pelo comitê vão além da formação profissional, já que após a
capacitação os profissionais serão avaliados por um órgão competente de forma a
comprovar e certificar seus conhecimentos. Está em processo de avaliação o
formato e o órgão certificador. O entrevistado informa que:
A certificação prevê, dentro de cada categoria, níveis de qualidade
que poderão variar entre básico, intermediário e avançado. Assim,
não será necessário atender a todas as exigências da norma, mas,
quanto mais atender, melhor será o grau de classificação do
profissional. (ALMEIDA apud GEROLLA, 2011),
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5.3 A aplicação das Normas

De acordo com Baroni (2012), embora a primeira norma de qualificação de
pessoas no processo construtivo para edificações tenha entrado em vigor há pouco
mais de dois anos, nenhuma das nove normas existentes foram colocadas em
prática nos canteiros de obras.
De um lado, a falta de informação sobre como colocar em prática as
determinações do CB-90. Do outro, a falta de interesse em investir na qualificação
dos profissionais dos canteiros de obras. Até mesmo a ausência de uma
obrigatoriedade emperra a concretização das normas, na opinião de algumas fontes
(BARONI, 2012).
Baroni (2012) cita que um dos participantes do CB-90 destaca que os
trabalhos foram idealizados para assegurar a qualidade dos serviços, aumentar a
produtividade dos canteiros, desenvolver os profissionais para acompanhar os
avanços, recuperar algumas carências e valorizar o capital humano.
Segundo Baroni (2012) para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Civil de São Paulo (SINTRACON-SP), Antonio Ramalho, a
mudança no setor só será viabilizada com a publicação de uma lei que obrigue as
empresas a contratar profissionais com certificações propostas pelo CB-90.
Por outro lado, Baroni (2012) consultou o coordenador acadêmico da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI-USP), Francisco Cardoso, e ele
não concorda com a obrigatoriedade, e sim com um esforço de conscientização de
todo o sistema. Cardoso atribui ao setor a responsabilidade de disseminar e aplicar
as normas de qualificação profissional.
Já Maurício Bianchi, vice-presidente de Tecnologia e Qualidade do Sindicato
da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SINDUSCON-SP) e vicepresidente da incorporadora e construtora BKO, colocou que com a indefinição
sobre quem é responsável pela capacitação, a missão acaba sendo das
construtoras e incorporadoras:
Enquanto a indústria não tomar ciência de que para atingir o nível de
garantia e qualidade desejável é preciso investir na formação de
profissionais, três patologias continuarão assombrando o setor: o
distanciamento entre a demanda e o número de capacitados; a
informalidade nos profissionais das áreas de base; e o crescente
índice de erros. (BIANCHI apud BARONI, 2012, p. 22)
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6 ANÁLISE DAS PRÁTICAS DE QUALIFICAÇÃO EXISTENTES

Esta seção tem o objetivo de oferecer uma análise crítica do levantamento
das políticas, programas e práticas de qualificação da mão de obra, de forma a
verificar e comparar algumas características como: níveis de abrangência de
capacitação, processo de ensino-aprendizagem, destaques, etc. E desta forma,
obter subsídios para criar as recomendações de qualificação da mão de obra para
empresas construtoras.
Cardoso (2007) definiu que a capacitação profissional é o processo
permanente de desenvolvimento de competências para ocupação profissional ou
para o convívio social, e este processo pode ocorrer em 4 níveis:
1. Educação formal ou regular: trata-se do ensino escolar institucionalizado e
que depende de normas e diretrizes educacionais do Ministério da
Educação;
2. Educação para a cidadania: educar a fim de fornecer consciência de
direitos e deveres civis, políticos sociais e ambientais;
3. Formação geral para o trabalho: formação comum para qualquer atividade
profissional com enfoque em empreendedorismo e gestão;
4. Formação profissional: oferecida por instituições ou empresas ou obtida
diretamente no exercício de uma profissão. Tem como propósito a
capacitação profissional.
Como forma de análise, as práticas de qualificação pesquisadas foram
classificadas em função dos níveis de capacitação definidos por Cardoso (2007) no
Quadro 10 a seguir:
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ITEM

Quadro 10 – Práticas de qualificação classificadas pelos níveis de capacitação
NOME DA PRÁTICA

CLASSIFICAÇÃO
(vide observações
ao final do quadro)

EDUCAÇÃO
FORMAL OU
REGULAR

EDUCAÇÃO
PARA A
CIDADANIA

FORMAÇÃO
GERAL PARA
O TRABALHO

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
continua

1) Políticas de qualificação profissional e sua presença na construção civil
1

Petrobras - Programa de Desenvolvimento de
Mão de Obra (PDMO)

Petrobras - Programa de Mobilização da Indústria
Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp) 2
Plano Setorial de Qualificação de Petróleo & Gás
(Planseq P&G) - Cursos para a Construção Civil
Petrobras - Programa de Mobilização da Indústria
Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp) 3
Plano Nacional de Qualificação Profissional
(PNQP)
4 Petrobras - Universidade Petrobras

**

X

X

X

**

**

X

X

X

**

X

X

X

X

X

X

5

Plano Setorial de Qualificação da Construção
Civil (PlanSEQ)

**

6

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego - Pronatec

**

Programa Nacional de Inclusão de Jovens:
7 Educação, Qualificação e Ação Comunitária ProJovem

*

X

X

X

X

Projeto Piloto de Certificação Profissional 8 Diadema-SP - Ministério do Trabalho e Emprego
- MTE, OIT e outros

*

X

X

X

X

X

ITEM
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CLASSIFICAÇÃO

NOME DA PRÁTICA

(vide observações
ao final do quadro)

EDUCAÇÃO
FORMAL OU
REGULAR

EDUCAÇÃO
PARA A
CIDADANIA

FORMAÇÃO
GERAL PARA
O TRABALHO

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
continuação

9

Proposta de implantação do Sistema Nacional de
Capacitação e Certificação Profissional (Sicap)

**

X

X

X

X

10

Sistema brasileiro de educação profissional Escolas de formação - ETEC e FATEC

**

X

X

X

X

11

Sistema brasileiro de educação profissional Escolas de formação - IFET

**

X

X

X

X

12 Via Rápida - Governo do Estado de São Paulo

**

X

2) Programas desenvolvidos no setor produtivo
13

ANAMACO
Associação
Nacional
Comerciantes de Materiais de Construção

dos

14 Construtora Atrium-MG
15

Construtora Camargo Correa - Projeto Geração
Sustentável - Usina Jirau

16 Construtora Método

**
**

X

**

X

X

X

X

X

**

Construtora Odebrecht - Programa Acreditar Usina Santo Antonio

**

Curso Intensivo de Preparação de Mão de Obra
18 Industrial (CIPMOI) da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG)

*

19 E-learning - Gafisa S.A.

**

17

X

X

X

X

X

X

X

X
X

ITEM
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NOME DA PRÁTICA

CLASSIFICAÇÃO
(vide observações
ao final do quadro)

EDUCAÇÃO
FORMAL OU
REGULAR

EDUCAÇÃO
PARA A
CIDADANIA

FORMAÇÃO
GERAL PARA
O TRABALHO

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
continuação

20 E-learning - Rodobens Negócios Imobiliários

**

X

21 E-learning - Tecnisa Engenharia

**

X

22

Futuro em Nossas Mãos - Instituto Votorantim e
Senai

23 Gerdau

*
*

24

Programa de Avaliação Profissional de Eletricista
Predial - Anamaco e parceiros

**

25

Projeto Trabalhar e Aprender - Qualificação para
a Cidadania - Sinduscon-RJ e SESI-RJ

*

26 Racional Engenharia - Projeto Educar é Crescer

X

**

X

X

X

X
X

X
X

27

Schahin Engenharia - Programa de Formação e
Aperfeiçoamento de Administrativos de Obras

**

X

X

X

28

Schahin Engenharia - Programa de Formação de
Mestres de Obras (São Paulo-SP)

**

X

X

X

Schahin Engenharia - Programa de qualificação
de pedreiros para a atividade de acabamento na
29
obra dos conjuntos residenciais da Aeronáutica
em Curitiba-PR

**

Sistema "S" - Senai SP - Escola Senai Orlando
30 Laviero Ferraiuolo (Tatuapé/SP), Senai-RJ e
outras escolas Senai do Brasil

*

X

X

X

X

ITEM
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NOME DA PRÁTICA

CLASSIFICAÇÃO
(vide observações
ao final do quadro)

EDUCAÇÃO
FORMAL OU
REGULAR

EDUCAÇÃO
PARA A
CIDADANIA

FORMAÇÃO
GERAL PARA
O TRABALHO

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
continuação

31

Software de certificação Programa de Auxílio ao
Método (PAM)

**

32

Thyssen Krupp - Companhia Siderúrgica do
Atlântico (CSA)

**

X

X

X
X

3) Programas desenvolvidos pelo terceiro setor
33 Alfabetizar é Construir - Sinduscon-RJ e SESI-RJ

*

34

CEDEP - Centro de Educação Desportiva e
Profissionalizante

*

35

Projeto Mão na Massa - Mulheres na Construção
Civil

**

X

**

X

X

X
X

X

X

4) Programa Francês
36

França - Confédération de l'Artisanat et des
Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb)

37 França - Centre Inffo du Ministère du Travail

**

38 França - Fédération Française du Bâtiment (FFB)

**

39 França - La Cité des Métiers

**

X

X

40 França - Qualibat

**

X

X

X
X

X

X

ITEM
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NOME DA PRÁTICA

CLASSIFICAÇÃO
(vide observações
ao final do quadro)

EDUCAÇÃO
FORMAL OU
REGULAR

EDUCAÇÃO
PARA A
CIDADANIA

FORMAÇÃO
GERAL PARA
O TRABALHO

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
conclusão

5) Outros programas
41 Fidelizar o trabalhador

**

X

42 Segunda chance

**

X

**

X

6) Normas Brasileiras
43 Normas brasileiras de qualificação profissional
Fonte: Adaptado de Cardoso (2007)
Observação: * A classificação das ações tem referência no estudo coordenado por CARDOSO (2007) através da POLI-USP e ABRAMAT.
** A classificação foi realizada pela autora baseada na análise do conteúdo de cada prática pesquisada.
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Das 43 práticas citadas, somente 7 práticas possuem abrangência nos 4
níveis de capacitação, ou seja, 17% das práticas.
Dentre as 43 práticas pesquisadas, 39 práticas tem como objetivo final a
formação profissional, ou seja, 91%. E ainda pode-se perceber que dentre estas 39
práticas, tem-se 23 práticas que combinam o quesito formação geral para o trabalho
para atingir o quesito formação profissional.
Apenas 23% das práticas (10) tem abrangência na educação formal ou
regular e 40% (17) possuem abrangência do conteúdo em educação para cidadania.
O Gráfico 11 mostra como as 43 práticas pesquisadas estão distribuídas
pelos 4 níveis de capacitação:
Gráfico 11- Níveis de capacitação das práticas pesquisadas

40% = 17 práticas têm abrangência
em 1 nível de capacitação
16%
40%
18%

26% = 11 práticas têm abrangência
em 2 níveis de capacitação
18% = 8 práticas têm abrangência
em 3 níveis de capacitação

26%

16% = 7 práticas têm abrangência
em 4 níveis de capacitação

Fonte: Elaborado pela autora (2012)

Entende-se que um sistema de qualificação que tenha abrangência nos 4
níveis deveria ser o melhor aplicado ao trabalhador da construção civil, dado o seu
perfil que contém características de baixa capacitação e escolaridade.
Em continuidade à análise das práticas de qualificação, tomou-se como base
o tipo de qualificação ministrada, ou seja, a modalidade de ensino-aprendizagem,
através do Quadro 11 a seguir. A classificação foi realizada com base na análise de
cada prática:
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ITEM

Quadro 11 – Processo de ensino-aprendizagem

NOME DA PRÁTICA

PRESENCIAL
PRESENCIAL
À DISTÂNCIA
COM
COM
COM
ATIVIDADES
ATIVIDADES
ATIVIDADES
TEÓRICAS E
SOMENTE
TEÓRICAS
PRÁTICAS
TEÓRICAS

NÃO SE
APLICA

continua
1) Políticas de qualificação profissional e sua presença na construção civil
1

2

Petrobras - Programa de Desenvolvimento de Mão de Obra
(PDMO)
Petrobras - Programa de Mobilização da Indústria Nacional de
Petróleo e Gás Natural (Prominp) - Plano Setorial de
Qualificação de Petróleo & Gás (Planseq P&G) - Cursos para a
Construção Civil

X

X

3

Petrobras - Programa de Mobilização da Indústria Nacional de
Petróleo e Gás Natural (Prominp) - Plano Nacional de
Qualificação Profissional (PNQP)

X

4

Petrobras - Universidade Petrobras

X

5

Plano Setorial de Qualificação da Construção Civil (PlanSEQ)

X

6
7
8
9

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec
Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação,
Qualificação e Ação Comunitária - ProJovem
Projeto Piloto de Certificação Profissional - Diadema-SP Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, OIT e outros
Proposta de implantação do Sistema Nacional de Capacitação
e Certificação Profissional (Sicap)

X
X
X
X

ITEM
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NOME DA PRÁTICA

PRESENCIAL
PRESENCIAL
À DISTÂNCIA
COM
COM
COM
ATIVIDADES
ATIVIDADES
ATIVIDADES
TEÓRICAS E
SOMENTE
TEÓRICAS
PRÁTICAS
TEÓRICAS

NÃO SE
APLICA

continuação
Sistema brasileiro de educação profissional - Escolas de
formação - ETEC e FATEC
Sistema brasileiro de educação profissional - Escolas de
11
formação - IFET
10

12 Via Rápida - Governo do Estado de São Paulo

X
X
X

2) Programas desenvolvidos no setor produtivo
13

ANAMACO - Associação Nacional dos Comerciantes de
Materiais de Construção

X

14 Construtora Atrium-MG
15

Construtora Camargo Correa - Projeto Geração Sustentável Usina Jirau

X
X

16 Construtora Método

Construtora Odebrecht - Programa Acreditar - Usina Santo
Antonio
Curso Intensivo de Preparação de Mão de Obra Industrial
18
(CIPMOI) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
17

X
X
X

19 E-learning - Gafisa S.A.

X

20 E-learning - Rodobens Negócios Imobiliários

X

21 E-learning - Tecnisa Engenharia

X

ITEM

107

NOME DA PRÁTICA

PRESENCIAL
PRESENCIAL
À DISTÂNCIA
COM
COM
COM
ATIVIDADES
ATIVIDADES
ATIVIDADES
TEÓRICAS E
SOMENTE
TEÓRICAS
PRÁTICAS
TEÓRICAS

NÃO SE
APLICA

continuação
22 Futuro em Nossas Mãos - Instituto Votorantim e Senai

X

23 Gerdau

X

Programa de Avaliação Profissional de Eletricista Predial Anamaco e parceiros
Projeto Trabalhar e Aprender - Qualificação para a Cidadania 25
Sinduscon-RJ e SESI-RJ

X

24

X

26 Racional Engenharia - Projeto Educar é Crescer

Schahin Engenharia - Programa de Formação e
Aperfeiçoamento de Administrativos de Obras
Schahin Engenharia - Programa de Formação de Mestres de
28
Obras (São Paulo-SP)
Schahin Engenharia - Programa de qualificação de pedreiros
29 para a atividade de acabamento na obra dos conjuntos
residenciais da Aeronáutica em Curitiba-PR
Sistema "S" - Senai SP - Escola Senai Orlando Laviero
30 Ferraiuolo (Tatuapé/SP), Senai-RJ e outras escolas Senai do
Brasil
27

X
X
X
X

X

31 Software de certificação Programa de Auxílio ao Método (PAM)

X

32 Thyssen Krupp - Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA)

X

ITEM
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NOME DA PRÁTICA

PRESENCIAL
PRESENCIAL
À DISTÂNCIA
COM
COM
COM
ATIVIDADES
ATIVIDADES
ATIVIDADES
TEÓRICAS E
SOMENTE
TEÓRICAS
PRÁTICAS
TEÓRICAS

NÃO SE
APLICA

conclusão
3) Programas desenvolvidos pelo terceiro setor
33 Alfabetizar é Construir - Sinduscon-RJ e SESI-RJ

X

34 CEDEP - Centro de Educação Desportiva e Profissionalizante

X

35 Projeto Mão na Massa - Mulheres na Construção Civil

X

4) Programa Francês
36

França - Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises
du Bâtiment (Capeb)

37 França - Centre Inffo du Ministère du Travail

X
X

38 França - Fédération Française du Bâtiment (FFB)
39 França - La Cité des Métiers

X
X

40 França - Qualibat

X

5) Outros programas
41 Fidelizar o trabalhador

X

42 Segunda chance

X

6) Normas Brasileiras
43 Normas brasileiras de qualificação profissional
Fonte: Elaborado pela autora (2012)

X
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Para analisar o quadro tomou-se como base as 43 práticas pesquisadas.
Foram excluídas as práticas onde o quesito ensino-aprendizagem não se aplicam,
ficando para análise 39 práticas de qualificação.
Portanto, das 39 práticas pesquisadas, 74% tem como processo de ensinoaprendizagem o sistema presencial com atividades teóricas e práticas, 18% o
sistema é presencial com atividades somente teóricas e 8% fazem parte do ensino à
distância com atividades teóricas.
O Gráfico 12 mostra como as 39 práticas pesquisadas estão distribuídas pelo
processo de ensino-aprendizagem:
Gráfico 12 - Processo de ensino-aprendizagem das práticas pesquisadas

74% - Sistema presencial com
atividades teóricas e práticas

18%

74%

8%

18% - Sistema presencial com
atividades teóricas

8% - Ensino à distância com
atividades teóricas

Fonte: Elaborado pela autora (2012)

Para o vice-presidente de relações capital-trabalho do SINDUSCON-SP,
Haruo Ishikawa (apud BLANCO, 2010a), a formalização da qualificação da mão de
obra nos canteiros de obra é a solução para a escassez de trabalhadores
qualificados.
A afirmativa tem base em um acordo firmado entre o sindicato e o SENAI,
onde a logística torna-se interessante ao empregador, pois não é necessário tirar os
trabalhadores da obra para levá-los ao SENAI, incorrendo em custos de transporte e
baixa da produtividade, pois são os professores do SENAI que vão para as
instalações das obras qualificar os trabalhadores.
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Aprile e Barone (2007) citam que:
[...] Necessidade de as instituições de educação profissional resgatar
a sua responsabilidade social no tocante à formação e ao
aperfeiçoamento dos trabalhadores. Para isso, as instituições
deverão exercer o papel de mediação entre as políticas públicas e as
demandas do mundo produtivo, oferecendo programas de formação
permanente e continuada para que os trabalhadores, já integrantes
da força de trabalho, e os futuros trabalhadores possam adquirir
aperfeiçoamento, atualização e/ou requalificação profissional

De forma a desenvolver as recomendações para a qualificação da mão de
obra em uma empresa construtora, foram elencados destaques das práticas
pesquisadas, bem como, aspectos que poderão ser aplicados quando da elaboração
das recomendações, conforme Quadro 12 a seguir:
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ITEM

Quadro 12 – Destaques e aspectos que poderão ser aplicados nas recomendações para a qualificação da mão de obra em empresas
construtoras
NOME DA PRÁTICA

DESTAQUES DAS AÇÕES DE
QUALIFICAÇÃO

ASPECTOS QUE PODERÃO SER APLICADOS
NAS RECOMENDAÇÕES PARA A
QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA EM
EMPRESAS CONSTRUTORAS
continua

1) Políticas de qualificação profissional e sua presença na construção civil

1

Petrobras
desenvolvimento
(PDMO)

2

Petrobras - Programa de Mobilização da
O programa prima pela geração de emprego e
Indústria Nacional de Petróleo e Gás
renda com base nas demandas regionais
Bolsa auxílio no valor de R$ 300,00 para
Natural (Prominp) - Plano Setorial de
contribuindo com a redução da migração de
alunos desempregados.
Qualificação de Petróleo & Gás (Planseq
profissionais, bem como, minimiza os impactos
P&G) - Cursos para a Construção Civil
sociais que esta migração causa aos municípios.

3

Petrobras - Programa de Mobilização da
Possui 175 categorias profissionais. É Cursos possuem nível básico, médio, técnico e
Indústria Nacional de Petróleo e Gás
composto de 80 instituições em 17 superior - programa completo de qualificação em
Natural (Prominp) - Plano Nacional de
estados brasileiros.
todos os niveis.
Qualificação Profissional (PNQP)

4

Petrobras - Universidade Petrobras

de

Programa
mão de

Para o curso de encarregado é interessante a
estrutura modular do curso (3 módulos com aulas
de
Método utilizado é o EJA (Educação de teóricas e participativas, que prioriza estudos de
obra
jovens e adultos).
casos e dinâmicas em grupo). Para o curso de
alfabetização é utilizado o método de Educação
de Jovens e Adultos.

Abrange conhecimentos
organizacionais.

técnicos

e Qualificar a nova força de trabalho antes mesmo
de ingressar efetivamente nas atividades.

ITEM
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NOME DA PRÁTICA

DESTAQUES DAS AÇÕES DE
QUALIFICAÇÃO

ASPECTOS QUE PODERÃO SER APLICADOS
NAS RECOMENDAÇÕES PARA A
QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA EM
EMPRESAS CONSTRUTORAS
continuação

5

Plano Setorial de Qualificação
Construção Civil (PlanSEQ)

da Programa está presente nas regiões que Utilizar o SENAI e o canteiro escola para a
concentram investimentos do PAC.
aplicação dos cursos.

6

O aluno que concluir o curso possuíra
uma formação que o coloca em
Programa Nacional de Acesso ao Ensino condições para entrar no mercado de O SENAI é a entidade que vai operacionalizar o
Técnico e Emprego - Pronatec
trabalho. Pré-requisito ingressar no programa.
programa é possuir um nível básico de
educação (5º ano fundamental).

7

Programa Nacional de Inclusão de
Aluno recebe bolsa-auxílio de
Jovens: Educação, Qualificação e Ação
vale transporte e lanche.
Comunitária - ProJovem

8

Metodologia de certificação utilizada nos países
Projeto Piloto de Certificação Profissional A iniciativa contém diretrizes elaboradas desenvolvidos através de exames práticos e
- Diadema-SP - Ministério do Trabalho e de forma tripartite: trabalhadores, teóricos. O profissional recebe um certificado e o
Emprego - MTE, OIT e outros
empresários e governo.
trabalhador passa a ter um documento formal que
demonstre sua qualificação.

9

Proposta de implantação do Sistema Projeto deverá ser conduzido e abrigado Processo
progressivo
de
capacitação
e
Nacional de Capacitação e Certificação pelo Ministério das Cidades através do certificação; Selos estampados na carteira de
Profissional (Sicap)
PBQP-H.
trabalho atestando o nível de qualificação técnica.

Sistema
brasileiro
de
educação
Oferta de
10 profissional - Escolas de formação tecnologia.
ETEC e FATEC

cursos

técnicos

R$100, Oferta de incentivo financeiro para evitar a
evasão.

e

de Oferta para o ingresso de novos trabalhadores
para o setor.

ITEM
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DESTAQUES DAS AÇÕES DE
QUALIFICAÇÃO

NOME DA PRÁTICA

ASPECTOS QUE PODERÃO SER APLICADOS
NAS RECOMENDAÇÕES PARA A
QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA EM
EMPRESAS CONSTRUTORAS
continuação

11

Sistema
brasileiro
de
educação Oferta de
profissional - Escolas de formação - IFET tecnologia.

cursos

técnicos

e

de Oferta para o ingresso de novos trabalhadores
para o setor.

12

É ofertado um subsídio de R$ 120 para o
Via Rápida - Governo do Estado de São
Oferta de incentivo financeiro para evitar a
transporte. E para os desempregados
Paulo
evasão.
uma bolsa auxílio de R$ 210.

2) Programas desenvolvidos no setor produtivo

ANAMACO - Associação Nacional dos
13 Comerciantes
de
Materiais
de Construção

14 Construtora Atrium-MG

Projeto contou com
universidade local.

Cursos voltados à atualização tecnológica dos
profissionais.

o

apoio

Curso conjugado de alfabetização e capacitação
técnica. Método utilizado é o EJA (Educação de
da jovens e adultos). O resultado preliminar mostrou
que os alunos precisam um incentivo para
continuar na obra depois do seu horário de
trabalho.

ITEM
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NOME DA PRÁTICA

DESTAQUES DAS AÇÕES DE
QUALIFICAÇÃO

ASPECTOS QUE PODERÃO SER APLICADOS
NAS RECOMENDAÇÕES PARA A
QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA EM
EMPRESAS CONSTRUTORAS
continuação

Foi montada uma unidade móvel, tratase de uma carreta que foi adaptada com
25 carteiras, além de lousa, projetor e 11
Construtora Camargo Correa - Projeto computadores
com
simuladores Valorização da mão de obra local através da
15
Geração Sustentável - Usina Jirau
eletrônicos para o curso de operador de capacitação.
caminhão basculante. A carreta circula
pelos diversos municípios oferecendo
esta formação.

16 Construtora Método

Foram
certificados mais de 30
profissionais em 3 anos em Project O método de certificação padroniza e organiza os
Management Professional - PMP - processos criando assim uma linguagem
certificação
do
PMI
Project institucional.
Management Institute.

A fórmula do Projeto Acreditar foi
Construtora Odebrecht - Programa apontada pelo Governo Federal como Formação
de
parcerias
com
entidades
17
Acreditar - Usina Santo Antonio
exemplo para futuras parcerias com a governamentais, setoriais e de ensino.
iniciativa privada no âmbito social.
Curso Intensivo de Preparação de Mão
O
programa
inclui
cursos
de Obra Industrial (CIPMOI) da
18
complementares além do foco técnico. Parceria com a Universidade.
Universidade Federal de Minas Gerais
Por exemplo: informática.
(UFMG)

ITEM
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DESTAQUES DAS AÇÕES DE
QUALIFICAÇÃO

NOME DA PRÁTICA

ASPECTOS QUE PODERÃO SER APLICADOS
NAS RECOMENDAÇÕES PARA A
QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA EM
EMPRESAS CONSTRUTORAS
continuação

Ao final do programa é realizada uma
prova, e caso o funcionário esteja apto, A questão da multiplicação do conhecimento
poderá fazer download do material e merece destaque.
passar para o restante da equipe.

19 E-learning - Gafisa S.A.

20

E-learning
Imobiliários

-

Rodobens

Este tipo de qualificação faz sentido para
obras com grande escala de produção, Além da questão visual, outro ponto positivo deste
Negócios
de forma que se fosse presencial, programa é a interação que o sistema permite
envolveria deslocamento de um grande durante e após as aulas.
volume de pessoas.

21 E-learning - Tecnisa Engenharia

Com duração de 12 a 20 minutos, os
filmes exibem o passo a passo da
A questão visual do aprendizado, através de
execução de serviços como alvenaria,
filmes, promove o melhor entendimento dos
estrutura e instalações elétricas, e foram
processos.
gravados por profissionais da própria
empresa.

Programa que utiliza de parcerias com o SENAI e
Objetivo de promover a re-inserção do SINDUSCON regionais, parceria pública e
Futuro em Nossas Mãos - Instituto
22
jovem na escola e no mercado de parceria privada). O programa focado na inclusão
Votorantim e Senai
trabalho.
de jovens tem como objetivo absorver cerca de
50% dos treinados.

ITEM
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NOME DA PRÁTICA

DESTAQUES DAS AÇÕES DE
QUALIFICAÇÃO

ASPECTOS QUE PODERÃO SER APLICADOS
NAS RECOMENDAÇÕES PARA A
QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA EM
EMPRESAS CONSTRUTORAS
continuação

Diversas ações de fácil acesso, desde
folders nas revendas de materiais até Utilização de material ilustrativo.
cursos presenciais.

23 Gerdau

É disponibilizado ao mercado um banco
Criar um portal a fim de manter uma lista de
Programa de Avaliação Profissional de de dados na internet que relaciona
24
profissionais qualificados para consulta de toda a
Eletricista Predial - Anamaco e parceiros eletricistas que tiveram desempenho
empresa, a fim de reduzir a rotatividade.
satisfatório.
Projeto Trabalhar e
25 Qualificação para a
Sinduscon-RJ e SESI-RJ

Aprender
Cidadania

- Foco na formação geral para o trabalho.

Cerca de 20% dos trabalhadores que
receberam o certificado de alfabetização
Racional Engenharia - Projeto Educar é
26
e continuaram a estudar, permaneceram
Crescer
na empresa e conquistaram promoções
no trabalho.

Possui recursos da iniciativa pública e sindicatos.

Formas de reter o contingente treinado:
1) a inserção social dos alunos é fortalecida por
atividades extracurriculares na localidade da obra,
tais como excursões culturais e recreativas;
2) além da alfabetização, o programa promove a
inclusão digital dos colaboradores e prestadores
de serviço por meio de cursos de informática.

ITEM
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NOME DA PRÁTICA

DESTAQUES DAS AÇÕES DE
QUALIFICAÇÃO

ASPECTOS QUE PODERÃO SER APLICADOS
NAS RECOMENDAÇÕES PARA A
QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA EM
EMPRESAS CONSTRUTORAS
continuação

O critério de seleção realizado pelo RH, que leva
Schahin Engenharia - Programa de O objetivo do programa é instruir,
em conta o histórico do funcionário e a
27 Formação
e
Aperfeiçoamento
de aprimorar e reter os talentos da
probabilidade de retenção do colaborador em
Administrativos de Obras
empresa.
função do ingresso ao programa.

Schahin Engenharia - Programa de
28 Formação de Mestres de Obras (São O curso é ministrado pelo SENAI.
Paulo-SP)

Schahin Engenharia - Programa de
qualificação de pedreiros para a
29 atividade de acabamento na obra dos
conjuntos residenciais da Aeronáutica
em Curitiba-PR

O gestor atua como mentor e torna-se
responsável pelo desenvolvimento e carreira do
colaborador.

O programa foi dividido em aulas teóricas e aulas
práticas. As aulas teóricas foram ministradas
após o expediente e parte das aulas práticas
O material foi desenvolvido com o apoio foram realizadas durante o processo de trabalho.
da área de qualidade.
A avaliação e certificação foi realizada in loco pelo
corpo técnico, ou seja, foi realizada uma avaliação
baseada na atuação no posto de trabalho, e foram
analisados os quesitos qualidade e produtividade.

Sistema "S" - Senai SP - Escola Senai
Orlando Laviero Ferraiuolo (Tatuapé/SP),
Destinado à jovens a fim de iniciarem O objetivo é que jovens ingressem no setor da
30 Senai-RJ e outras escolas Senai do
sua carreira profissional.
construção civil.
Brasil - Curso de Aprendizagem
Industrial

ITEM
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NOME DA PRÁTICA

ASPECTOS QUE PODERÃO SER APLICADOS
NAS RECOMENDAÇÕES PARA A
QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA EM
EMPRESAS CONSTRUTORAS

DESTAQUES DAS AÇÕES DE
QUALIFICAÇÃO

continuação
Sistema "S" - Senai SP - Escola Senai
Orlando Laviero Ferraiuolo (Tatuapé/SP),
Curso exige 400 horas de estágio.
Senai-RJ e outras escolas Senai do
Brasil - Curso Técnico em Edificações

O conteúdo do programa tem foco nas
competências específicas e nas competências de
gestão.

Sistema "S" - Senai SP - Escola Senai
Orlando Laviero Ferraiuolo (Tatuapé/SP),
Senai-RJ e outras escolas Senai do
Brasil - Curso para Mestre de Obras

O curso possui seu conteúdo voltado à perfis
profissionais baseado em competências onde o
foco está nos resultados que o profissional deve
apresentar no desempenho de suas funções.

Curso destinado a profissionais da
construção civil que trabalhem em
alguma função do setor há pelo menos 5
anos.

Sistema "S" - Senai SP - Escola Senai
Orlando Laviero Ferraiuolo (Tatuapé/SP),
Diversos
cursos
voltados
Senai-RJ e outras escolas Senai do
especialização do setor.
Brasil - Cursos de Formação Inicial
Continuada
Sistema "S" - Senai SP - Escola Senai
Orlando Laviero Ferraiuolo (Tatuapé/SP),
Senai-RJ e outras escolas Senai do
Parceria com construtoras
Brasil - Curso de formação para mestres,
qualificação no canteiro.
encarregados, pedreiros, capinteiros,
instaladores hidráulicos e eletricistas
prediais
31

para

a Um dos focos do cursos é o aperfeiçoamento do
conhecimento.

a

Canteiro-escola.

Abrangência
técnica
e
sócio- A
ferramenta
auxilia
no
cadastro
e
Software de certificação Programa de
educacional. Foco na qualificação de acompanhamento do método de qualificação
Auxílio ao Método (PAM)
mestres e encarregados.
proposto.

ITEM
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NOME DA PRÁTICA

DESTAQUES DAS AÇÕES DE
QUALIFICAÇÃO

ASPECTOS QUE PODERÃO SER APLICADOS
NAS RECOMENDAÇÕES PARA A
QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA EM
EMPRESAS CONSTRUTORAS
continuação

32

A carência de mão de obra qualificada
Thyssen Krupp - Companhia Siderúrgica
Identificação dos profissionais táticos ao negócio
definiu que a empresa deveria treinar
do Atlântico (CSA)
e investimento nesta força de trabalho.
75% da força de trabalho.

3) Programas desenvolvidos pelo terceiro setor

33

Alfabetizar é Construir - Sinduscon-RJ e Ação conta com o apoio do sindicato e
Canteiro-escola.
SESI-RJ
de uma fundação.

34

Envolve
ações
e
CEDEP
Centro
de
Educação
governamentais,
Desportiva e Profissionalizante
internacionais e ONGs.

parcerias
organismos Parceria com ONGs.

Programa
idealizado
por
uma
Projeto Mão na Massa - Mulheres na engenheira civil que contou com
35
Adição das mulheres no setor da construção civil.
Construção Civil
patrocinio de diversas entidades da
cadeia produtiva.

ITEM
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DESTAQUES DAS AÇÕES DE
QUALIFICAÇÃO

NOME DA PRÁTICA

ASPECTOS QUE PODERÃO SER APLICADOS
NAS RECOMENDAÇÕES PARA A
QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA EM
EMPRESAS CONSTRUTORAS
continuação

4) Programa Francês
A certificação possui três níveis e o
França - Confédération de l'Artisanat et
principal
objetivo
é
melhorar
a A certificação destina-se à empresa, porém o
36 des Petites Entreprises du Bâtiment
organização interna da empresa a fim de capital humano está intrínseco ao conceito.
(Capeb)
ofertar melhores serviços.

A metodologia está baseada no conceito
de capacitação no ofício, sendo que a
noção de posto de trabalho foi então Os níveis de qualificação são divididos em três e
França - Centre Inffo du Ministère du
37
substituída por conceitos que abrangem são os indicadores para o recrutamento dos
Travail
condições
de
desempenho, trabalhadores pelas empresas.
conhecimentos técnicos, competências e
capacidades.

38

França - Fédération
Bâtiment (FFB)

Française

du

Não possui o objetivo de qualificar e Um dos projetos é a campanha pela valorização
certificar, e sim em ser parceiro social e do trabalho na construção civil. Esta ação visa
apoiar as diversas iniciativas existentes. atrair novos trabalhadores para o setor.

ITEM
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NOME DA PRÁTICA

DESTAQUES DAS AÇÕES DE
QUALIFICAÇÃO

ASPECTOS QUE PODERÃO SER APLICADOS
NAS RECOMENDAÇÕES PARA A
QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA EM
EMPRESAS CONSTRUTORAS
continuação

39 França - La Cité des Métiers

Os conselheiros procuram entender as
necessidades dos indivíduos e, a partir
dessas necessidades, construir um
percurso profissional. É aberto ao
público de todas as idades, de todos os
níveis de qualificação profissional e de
todas as origens a fim de escolher ou
transformar a sua vida profissional,
encontrar
um
trabalho,
encontrar
capacitação profissional ou criar seu
próprio negócio.

Os conselheiros entendem as necessidades e
orientam o interessado seja para encontrar um
posto de trabalho ou uma capacitação profissional
ou a criação do próprio negócio.

40 França - Qualibat

A qualificação e a certificação da mão de
obra estão embutidos no sistema, pois é
preciso cumprir os requisitos
“capacitação” e “reciclagem profissional”
para que as empresas sejam
qualificadas.

O sistema do Qualibat é evolutivo, permitindo que
a empresa vá recebendo níveis intermediários de
Certificação à medida em que progride no
desenvolvimento e na implantação de sua política
de qualidade.

ITEM
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DESTAQUES DAS AÇÕES DE
QUALIFICAÇÃO

NOME DA PRÁTICA

ASPECTOS QUE PODERÃO SER APLICADOS
NAS RECOMENDAÇÕES PARA A
QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA EM
EMPRESAS CONSTRUTORAS
continuação

5) Outros programas

Como forma de reter os talentos, a empresa fecha
um contrato com o colaborador e este deve
permanecer na empresa por um período
determinado ou em caso de saída da empresa,
deverá devolver parte do custo.

41 Pagar pela fidelidade

-

42 Dar uma segunda chance

O processo de treinar a mão de obra e contratar
parte dela após o término da qualificação também
Com baixo investimento (custo com
é característica dos Projetos Acreditar e Programa
transporte e apostila) a empresa treinou
Geração Sustentável idealizado por construtoras.
1100 candidatos e contratou 700 deles.
Método interessante quando é necessário a
contratação de um grande contingente.

ITEM
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DESTAQUES DAS AÇÕES DE
QUALIFICAÇÃO

NOME DA PRÁTICA

ASPECTOS QUE PODERÃO SER APLICADOS
NAS RECOMENDAÇÕES PARA A
QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA EM
EMPRESAS CONSTRUTORAS
conclusão

6) Normas Brasileiras

43

Normas brasileiras
profissional

de

qualificação

Fonte: Elaborado pela autora (2012)

-

As normas referenciam os processos produtivos,
descrevem a ocupação do profissional e segrega
a
atividade
principal
em
unidades
de
competência. A norma caracteriza o nível do
profissional pelas unidades de competências o
qual foi qualificado. Os níveis são: básico,
intermediário, avançado e técnico.
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Um cenário atual que deve ser considerado na qualificação de profissionais
para a construção civil é presença da imigração de mão de obra. De acordo com
Brasil (2012), muitos imigrantes têm entrado no país através da fronteira do Estado
do Acre. Imigrantes bolivianos, peruanos e haitianos chegam a todo momento em
busca de emprego e documentação para trabalhar.
Chagas (2012) cita que empresas de construção civil do sul e sudeste
contrataram boa parte dos haitianos legalizados em setembro de 2012. Outra opção
tem sido o Estado de Rondônia - os haitianos tem buscado emprego nas obras das
usinas hidrelétricas de Jiraú e Santo Antonio.
Brasil (2012) aponta que de acordo com o representante da Secretaria de
Estado de Justiça e Direitos Humanos do Acre (SEJUDH), mais de 2.800 haitianos já
entraram no Brasil pelo Acre. A grande maioria destes imigrantes são contratados
para trabalhar na construção civil.
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7

RECOMENDAÇÕES
QUALIFICAÇÃO

PARA

A IMPLANTAÇÃO

DE

UM

SISTEMA DE

Nesta seção, foi desenvolvido uma proposta para a qualificação da mão de
obra em empresas construtoras.
7.1 Proposta - recomendações para a qualificação da mão de obra em
empresas construtoras

A proposta desenvolvida, com foco em qualificação da mão de obra em
empresas construtoras, parte da premissa que a prática de qualificação deve ser
realizada internamente com o apoio de instituições de educação profissional.
As etapas percorridas para a criação da proposta de recomendações foram
divididas em 6 aspectos:
1. Implantação e gerenciamento;
2. Perfis profissionais a serem qualificados;
3. Conteúdo – processo de ensino-aprendizagem;
4. Elementos-chave;
5. Matriz de recomendações;
6. Diretrizes.
7.1.1 Implantação e gerenciamento da proposta

A implantação da prática de qualificação deve ser denominada de Projeto de
Qualificação da Mão de Obra. A implantação e a operação, devem seguir as boas
práticas de gerenciamento de projetos definidas pelo Guia PMBOK (Project
Management Body of Knowledge) do PMI.
O Project Management Institute (2008) define projeto como sendo um esforço
temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.
Os projetos e as operações diferem, principalmente, no fato de que os
projetos são temporários e exclusivos, enquanto as operações são contínuas e
repetitivas. Neste caso, o projeto de implantação é algo temporário e após
implantado deverá ser parte integrante das operações da empresa.
Os projetos são criados e autorizados pela alta diretoria como resultado de
uma ou mais considerações estratégicas, como por exemplo: demanda de mercado,
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necessidade organizacional, solicitação de um cliente, avanço tecnológico ou
requisito legal.
Neste caso, o projeto de implantação de qualificação da mão de obra em uma
empresa construtora deverá ser criado para atender uma demanda de mercado.
A seguir, a empresa precisa definir um gerente para o projeto e este deverá
idealizar o projeto, aprovar, criar a equipe de implantação, implementar e multiplicar
o projeto para a empresa como um todo. O papel do gerente de projetos é
fundamental, pois este irá gerenciar as interface do projeto com os departamentos
envolvidos na empresa a fim de que o projeto tenha sucesso em sua implantação e
operação. Recomenda-se que o gerente de projetos seja certificado pelo PMI em
Project Management Professional (PMP).
O Guia PMBOK preconiza que há 42 processos para gerenciar um projeto e
estes estão distribuídos em 5 grupos de processos e em 9 áreas de conhecimento.
O Figura 7 a seguir demonstra o mapeamento dos grupos de processos e das áreas
de conhecimento.
Foi dado destaque ao primeiro item do grupo de processos “Iniciação” da área
de conhecimento “Integração”. Trata-se da criação e aprovação do Termo de
Abertura do Projeto.
O termo de abertura do projeto é um documento que formalmente autoriza o
projeto. É elaborado pela alta gerência ou pelo patrocinador do projeto. Este
documento concede ao gerente do projeto autoridade para utilizar os recursos da
empresa para na execução das atividades do projeto, ou seja, define os limites e as
responsabilidades do projeto e do gerente de projetos.
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Figura 7 – Mapeamento do grupo de processos de gerenciamento de projetos e
áreas de conhecimento

Fonte: Project Management Institute (2008)
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O termo de abertura do projeto contém, os seguintes aspectos explicitados no
Quadro 13 a seguir:
Quadro 13 – Conteúdo do termo de abertura
a

A descrição do projeto e seus objetivos

b

Necessidade Empresarial e Justificativa do Projeto
Designação do Gerente de projetos, nível de autoridade e responsabilidades: o
gerente de projetos deve ser designado o mais cedo possível, devendo até mesmo
participar da elaboração do Termo de Abertura do Projeto. No entanto, este
documento deve ser assinado por alguém com poder na organização, o patrocinador
do projeto (sponsor). É ele quem emite o documento e aprova através de sua
assinatura.
Recursos disponíveis: define quais os recursos (materiais, humanos e financeiros)
estarão disponíveis para o projeto. Posteriormente, na fase de planejamento do projeto
e durante a execução do projeto, pode ser identificado a necessidade de mais
recursos.

c

d

e

Principais Stakeholders (Partes Interessadas): deve ser identificado na empresa todas
as pessoas interessadas no projeto, são aquelas que possuem influência, participação
e de que forma será afetado ou afetará o projeto.

f

Requisitos de alto nível já conhecidos: alguns requisitos ou necessidades que
satisfaçam as expectativas do projeto já podem ser levantados de forma superficial.
Posteriormente estes requisitos serão mais detalhados.

g

Cronograma de marcos e orçamento resumido: o cronograma de marcos descreve as
principais datas importantes para o projeto e o orçamento resumido delimita os
recursos financeiros disponíveis para o projeto.

h

Necessidades de suporte pela organização.

i

Restrições e premissas: As restrições são limitações do projeto que devem ser
identificadas pois impactarão no planejamento do projeto. Restrições de prazos e
recursos são comuns a maioria dos projetos. As premissas são fatos que
consideramos verdadeiros e que podem ou não se confirmar.

j

Assinatura do Patrocinador do Projeto: o patrocinador do projeto é quem assina e
aprova o Termo de Abertura do Projeto. É importante que o patrocinador seja alguém
com poder na organização, que seja capaz de decidir os rumos do projeto.

Fonte: Elaborado pela autora do com dados do Project Management Institute (2008)

Desta forma, o gerente de projetos deverá percorrer e implantar os demais
processos recomendados pelo PMI a fim de gerenciar o projeto de implantação da
qualificação da mão de obra em uma empresa construtora.
Mulcahy (2009) desenvolveu um diagrama de processos como recurso de
apoio aos gerentes de projeto de forma a compreender o que deve ser feito e
quando, ou seja, uma outra ótica de análise dos processos do PMBOK, conforme
Figura 8:
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Figura 8 - Diagrama de processos de gerenciamento de projetos desenvolvido
por Rita Mulcahy

Fonte: Mulcahy (2009)
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7.1.2 Perfis profissionais a serem qualificados

Dado o atual perfil do trabalhador da construção civil, panorama do mercado e
análise das práticas de qualificação pesquisadas, recomenda-se que o projeto
aborde os perfis contidos nas Normas Brasileiras, além disso deve incluir outras
funções que atuam diretamente na produção e gerenciamento de obras:
Encarregados, Mestres de Obras, Administrativos, Engenheiros e Arquitetos e
também, deve incluir um programa de alfabetização.
Recomenda-se portanto, que o projeto de qualificação da mão de obra em
empresas construtoras, contenha o seguinte programa de aprendizagem de acordo
com Quadro 14:
Quadro 14 - Programa de aprendizagem e qualificação
continua
1

Alfabetização – ampliação da escolaridade

2

Pedreiro de Obras (ABNT NBR 15968:2011)

3

Instalador Hidráulico Predial (ABNT NBR 15932:2011)

4

Pintor de Obras Imobiliárias (ABNT NBR 15927:2011)

5

Instalador Predial e de Manutenção de Tubulações de Gás (ABNT NBR 15903:2010)

6

Instalador Convertedor e Mantenedor de Aparelhos a Gás (ABNT NBR 15902:2010)

7

Operador de Medidores de Gás (ABNT NBR 15904:2010)

8

Impermeabilizador (ABNT NBR 15896:2010)

9

Instalador de Pisos Laminados Melamínicos de Alta Resistência (ABNT NBR
15843:2010)

10

Assentador e do Rejuntador de Placas Cerâmicas e Porcelanato para Revestimentos
(ABNT NBR 15825:2010)

11 Mantenedor de Tubos e Conexões de Polietileno (Projeto 90:004.02-004)
12

Inspetor de Rede de Distribuição Interna e de Aparelhos a Gás (Projeto 90:004.02005)
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conclusão
13 Desenhista de Cadastro de Rede (Projeto 90:004.02-006)
14 Instalador Predial e de Manutenção de Tubulações de Gás (Projeto ABNT NBR 15903)
15 Armador (norma a ser publicada)
16 Instalador de Estrutura Metálica (norma a ser publicada).
17 Carpinteiro (Norma a ser desenvolvida)
18 Armador para fundações e fechamentos (Norma a ser desenvolvida)
19 Eletricista (Norma a ser desenvolvida)
20 Telhadista (Norma a ser desenvolvida)
21 Mestres de Obras (Norma a ser desenvolvida)
22 Administrativos de Obras (Norma a ser desenvolvida)
Engenheiros e Arquitetos: para os engenheiros e arquitetos, recomenda-se a
23 qualificação e a certificação em Project Management Professional (PMP) pelo Project
Management Institute (PMI).
Fonte: Elaborado pela autora

7.1.3 Conteúdo – processo de ensino-aprendizagem

Para a proposição e desenvolvimento dos conteúdos para o processo de
ensino-aprendizagem com êxito, a proposta leva em consideração os pressupostos
da educação de adultos.
É recomendado que os idealizadores do projeto de qualificação da mão de
obra em uma empresa construtora absorvam e apliquem os conceitos da andragogia
no momento de criar o conteúdo do programa.
Recomenda-se também que a estrutura da prática de qualificação deve seguir
as fases do processo de planejamento da aprendizagem de adultos, de acordo com
Knowles, Holton III e Swanson (2009). A Figura 9 demonstra as 4 fases do processo
de planejamento da aprendizagem de adultos e o anel externo (amarelo) representa
a teoria.
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Figura 9 – As fases do processo de planejamento da aprendizagem de adultos

Fonte: Knowles, Holton III e Swanson (2009)

De acordo com Knowles, Holton III e Swanson (2009) as 4 fases do processo
de planejamento da aprendizagem de adultos são descritas a seguir:
Fase 1 – Planejamento da Implantação do Projeto (Necessidade):

Neste fase será determinado qual será a aprendizagem necessária para
atingir os objetivos.
Fase 2 - Execução do Projeto (Criação):

Esta fase cria uma estratégia e recursos para se alcançar o objetivo de
aprendizagem.
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Fase 3 - Implementação do projeto :

Fase de implementação da estratégia de aprendizagem e o uso dos recursos
de aprendizagem.
Fase 4 - Avaliação do projeto:

Esta fase avalia a obtenção do objetivo de aprendizagem e do processo para
atingí-lo.
De acordo com Knowles, Holton III e Swanson (2009), o modelo andragógico
é processual, ou seja, não tem foco apenas no conteúdo programático de forma que
o professor prepara antecipadamente um conjunto de procedimentos para envolver
os aprendizes. Este processo contém os seguintes elementos:
a. Preparar o aprendiz;
b. Estabelecer um clima que leva à aprendizagem;
c. Criar um mecanismo para o planejamento mútuo;
d. Diagnosticar as necessidades para a aprendizagem;
e. Formular os objetivos do programa (o conteúdo) que irão atender a essas
necessidades;
f.

Desenhar um padrão para as experiências de aprendizagem;

g. Conduzir estas experiências de aprendizagem com técnicas e materiais
adequados e;
h. Avaliar os resultados da aprendizagem e fazer um novo diagnóstico das
necessidades de aprendizagem.
Knowles, Holton III e Swanson (2009), ainda citam que o modelo de conteúdo
se ocupa em transmitir informações e habilidades, enquanto que o modelo de
processo (andragógico) se ocupa da provisão de procedimentos e recursos para
ajudar os aprendizes a adquirir informações e habilidades.
O Quadro 15 a seguir detalha os 8 elementos do processo de andragogia
através de sua abordagem:
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Quadro 15 – Elementos do processo da andragogia
ELEMENTO

1 - PREPARAR OS APRENDIZES

ABORDAGEM ANDRAGÓGICA


FORNECER INFORMAÇÕES



PREPARAR PARA A PARTICIPAÇÃO



AJUDAR A DESENVOLVER EXPECTATIVAS
REALISTAS



COMEÇAR A PENSAR NOS CONTEÚDOS



TRANQUILO, CONFIANTE



RESPEITO MÚTUO



INFORMAL, CALOROSO



COLABORATIVO, APOIADOR



ABERTURA E AUTENTICIDADE



HUMANIDADE



MECANISMO DE PLANEJAMENTO MÚTUO POR

2 - CLIMA

3 - PLANEJAMENTO
4 - DIAGNÓSTICO DAS

APRENDIZES E FACILITADOR



ATRAVÉS DA AVALIAÇÃO MÚTUA

5 - DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS



ATRAVÉS DE NEGOCIAÇÃO

6 - DESENHO DOS PLANOS DE



SEQUENCIADO DE ACORDO COM A PRONTIDÃO



UNIDADES DE PROBLEMAS



TÉCNICAS EXPERIENCIAIS (INVESTIGAÇÃO)



NOVO DIAGNÓSTICO MÚTUO DAS NECESSIDADES



MENSURAÇÃO MÚTUA DO PROGRAMA

NECESSIDADES

APRENDIZAGEM
7 - ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM

8 - AVALIAÇÃO

Fonte: adaptado de Knowles, Holton III e Swanson (2009)

7.1.4 Elementos-chave

A partir da análise das 43 práticas, com base nos destaques e aspectos
citados no Quadro 12, foram classificados 10 elementos-chaves.
Os elementos-chave têm o objetivo de organizar o processo de implantação,
pode-se chamar de a “espinha dorsal” da implantação do projeto de qualificação da
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mão de obra. Para que o projeto seja implantado torna-se necessário definir o
conteúdo de cada quesito. Os 10 elementos chaves são:
1. Planejamento;
2. Público-alvo;
3. Local;
4. Parcerias;
5. Metodologia;
6. Conteúdo;
7. Multiplicadores do conhecimento;
8. Avaliação do colaborador;
9. Retenção;
10. Avaliação do programa de qualificação.
A Figura 10 a seguir representa os elementos-chave.
Figura 10 - Os elementos-chave no processo de implantação de um projeto de
qualificação da mão de obra em uma empresa construtora

Fonte: Elaborado pela autora
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7.1.5 Matriz de recomendações

A partir dos 10 elementos-chave foi criada uma matriz de recomendações. As
análises contidas nas colunas “Destaques das ações de qualificação” e “Aspectos
que poderão ser aplicados nas recomendações para a qualificação da mão de obra
em empresas construtoras” do Quadro 12 foram classificadas segundo os
elementos-chave e passaram a compor uma lista de recomendações. A fim de
elucidar ainda mais a matriz, foram selecionadas palavras-chave da lista de
recomendações. As palavras-chave foram denominadas na matriz de itens dos
elementos-chave.
Vale destacar na lista de recomendações quais os aspectos que se vinculam
às diferentes categorias profissionais, desta forma, as recomendações foram
classificadas da seguinte forma:
a. Aspectos gerais: poderão ser utilizados para todas as categorias
profissionais;
b. Aspectos específicos: aqueles que só poderão ser aplicados a certa
categoria profissional. Estes foram sub-classificados da seguinte forma:
• Mão de obra operária: pedreiros, serventes, carpinteiros, etc.;
• Mão de obra de supervisão: mestres, encarregados, técnicos em
edificações;
• Mão de obra gerencial: engenheiros, arquitetos e administradores.
Enfim, a matriz de recomendações permite organizar o processo de
implantação de forma sistêmica.
O Quadro 16 a seguir, apresenta a matriz de recomendações classificada
pelos elementos-chave, itens dos elementos-chave e categorias profissionais:
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Quadro 16 – Matriz de recomendações para o projeto de qualificação da mão de obra em uma empresa construtora

ELEMENTOSCHAVE

ITEM

RECOMENDAÇÕES

CATEGORIA
PROFISSIONAL
continua

Plano de
Cargos e
Salários

Essencial que a empresa tenha um plano de cargos e salários bem
estabelecidos e que possua relação com níveis de qualificação preconizados
pela Norma Brasileira.

Aspectos gerais

Demanda

O projeto deve ter foco na demanda de mão de obra. Este sistema baseado
na demanda tende a gerar uma interação eficaz entre os sistemas de
formação e qualificação e as unidades produtivas, onde a qualificação se
aproxima cada vez mais da prática dos negócios.

Aspectos gerais

Mão de obra
local

O projeto deve prezar pela geração de emprego e renda com base nas
demandas regionais, contribuindo com a redução da migração de
profissionais, de forma a minimizar os impactos sociais que esta migração
causa aos municípios, assim, deve primar por qualificar a mão de obra local.

Aspectos gerais

Qualificação
antecipada

O projeto deve prever um mecanismo para a necessidade de contratação de
um grande contingente em regiões distantes dos grandes pólos industriais.
Desta forma, deve-se fornecer qualificação na região onde a obra será
instalada antes mesmo desta iniciar. O processo de fornecer qualificação e
contratar parte dela após o término são características dos Projetos Acreditar
e Programa Geração Sustentável idealizados por construtoras.

Mão de obra
operária
Mão de obra de
supervisão

Critério de
Seleção de
Talentos

Para programas voltados aos níveis de supervisão e gerencial, é necessário
que o RH, juntamente com o gestor de departamentos e gestor das obras,
criem um formato de identificação de profissionais táticos ao negócio para o
investimento nesta força de trabalho. Deve ser criado um critério de seleção
de talentos baseado no perfil profissional, histórico de carreira na empresa,
comprometimento, potencial, etc.

Mão de obra de
supervisão
Mão de obra
gerencial

1. Planejamento
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ELEMENTOSCHAVE

2. Público alvo

CATEGORIA
PROFISSIONAL
continuação

ITEM

RECOMENDAÇÕES

Jovens na
construção
civil

O projeto deve ter como público-alvo não somente os trabalhadores que já
fazem parte do quadro da empresa, mas também deve atrair jovens para
ingressar no setor da construção civil. Desta forma, o programa deve ter
como meta contratar entre 70% a 80% dos jovens treinados, ou seja,
qualificar a nova força de trabalho antes mesmo de ingressar efetivamente
nas atividades.

Aspectos gerais

Mulheres na
construção
civil

Tomando-se como base o sucesso dos programas que qualificam mulheres
para a construção civil, incluí-las como público alvo do projeto de qualificação.

Mão de obra
operária

Mão de obra
estrangeira

É preciso prever qualificação para a mão de obra estrangeira que tem entrado
no País e se concentrado na construção civil. Além do conteúdo voltado a
língua portuguesa e normas brasileiras é preciso construir um conteúdo
voltado à integração do estrangeiro no canteiro de obras.

Mão de obra
operária

Canteiroescola

Em relação ao local que serão realizadas a qualificação, deve-se optar então
pelo canteiro-escola, onde as aulas teóricas e práticas serão no próprio
canteiro de obras.

Mão de obra
operária
Mão de obra de
supervisão

3. Local
Para obras de grande extensão com diversos canteiros de obras, como obras
Unidade móvel
de linhas de transmissão e barragens, prever uma unidade móvel de
de
qualificação, como uma carreta adaptada com carteiras, lousa, projetor e
qualificação
computadores.

Mão de obra
operária
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ELEMENTOSCHAVE

CATEGORIA
PROFISSIONAL
continuação

ITEM

RECOMENDAÇÕES

Parcerias

A iniciativa deve conter diretrizes elaboradas de forma tripartite:
trabalhadores, empresários e governo/instituições. Devem ter parcerias com
entidades governamentais, setoriais e de ensino.

Aspectos gerais

As instituições de ensino deverão apoiar o programa em relação a
Instituições de operacionalização e conteúdo. Desta forma, a construtora deve fazer
Ensino
parcerias com o Senai (que estão distribuídos em todo território nacional),
Sinduscon, Universidades e Faculdades locais, por exemplo.

Aspectos gerais

EJA e
Andragogia

Utilizar como modalidade de ensino os pressupostos para a educação de
jovens e adultos (EJA), o Método Paulo Freire e, principalmente os conceitos
da andragogia.

Aspectos gerais

e-learning

Pode-se mesclar o ensino utilizando-se de instrutores e e-learning, desde que
o processo permita interação do aluno durante e após as aulas.

Mão de obra
operária
Mão de obra de
supervisão

on the job
training

A parte prática poderia ser realizada na modalidade on the job training
(aprendizado durante o processo de trabalho).

Mão de obra
operária
Mão de obra de
supervisão

4. Parcerias

5. Metodologia
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ELEMENTOSCHAVE

ITEM

RECOMENDAÇÕES

Perfis
O conteúdo do projeto deve ser voltado à perfis profissionais baseado em
baseados em competências onde o foco está nos resultados que o profissional deve
competência apresentar no desempenho de suas funções.

CATEGORIA
PROFISSIONAL
continuação
Mão de obra
operária

Normas
Técnicas

Utilizar das normas técnicas em vigor para a elaboração do conteúdo
programático técnico. As normas referenciam os processos produtivos,
descrevem a ocupação do profissional e segrega a atividade principal em
unidades de competência. A norma caracteriza o nível do profissional pelas
unidades de competências o qual foi qualificado. Os níveis são: básico,
intermediário, avançado e técnico.

Mão de obra
operária
Mão de obra de
supervisão

Níveis de
qualificação

O conteúdo do projeto de qualificação deve conter os 4 níveis recomendados
por Cardoso et al (2007): 1. Educação formal ou regular; 2. Educação para a
cidadania; 3. Formação geral para o trabalho; 4. Formação profissional.

Mão de obra
operária
Mão de obra de
supervisão

Conteúdo
Modular

Os cursos devem ser modulares de forma a permitir atualizações constantes
de forma a incorporar as mudanças tecnológicas e também atualizações
observadas na sociedade e no mercado de trabalho. Enfim, conteúdo deve
permitir adquirir conhecimento para a execução da atividade profissional e
também conter programas de aperfeiçoamento voltados para a atualização
dos trabalhadores a fim de difundir novos materiais e processos construtivos.

Aspectos gerais

Processo
Progressivo

O conteúdo deve ser modular e ter um processo progressivo de capacitação
e certificação.

Aspectos gerais

Curso
conjugado

Para os cursos de alfabetização, é interessante fornecer um curso conjugado
de alfabetização e capacitação técnica, a fim de manter uma continuidade no
programa e reter o colaborador.

Mão de obra
operária
Mão de obra de
supervisão

6. Conteúdo
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ELEMENTOSCHAVE

ITEM

RECOMENDAÇÕES

Aulas teóricas,
Os cursos devem ter uma estrutura modular, conter aulas teóricas e
práticas e
participativas, priorizando estudos de caso e dinâmicas em grupo.
participativas

7.
Multiplicadores
do
Conhecimento

8. Avaliação do
Colaborador

Material
ilustrativo
didático
pedagógico

O conteúdo deve prever a utilização de material ilustrativo, seja através de
cartilhas ilustradas, vídeos explicativos ou até mesmo de demonstrações in
loco. A questão visual do aprendizado promove o melhor entendimento dos
processos.

Gestão de
Projetos

Para engenheiros e arquitetos que participam de toda a cadeia produtiva de
uma construtora é recomendado que os profissionais se qualifiquem e se
certifiquem em Project Management Professional (PMP) pelo Project
Management Institute (PMI). Além de diversos pontos positivos já citados
anteriormente que o método proporciona, podemos citar também que o
método padroniza e organiza os processos da empresa criando assim uma
linguagem institucional – cria um processo de comunicação ativo e eficiente.

Criar o conceito entre os trabalhadores qualificados que tiveram destaque
Multiplicadores durante o curso de um programa de multiplicação do conhecimento, seja
do
através de palestras rápidas ministradas no próprio canteiro durante o horário
conhecimento de trabalho, por exemplo, a fim de fomentar o ingresso de mais colaboradores
no programa de qualificação.
Exames
práticos e
teóricos
Avaliação no
canteiro

CATEGORIA
PROFISSIONAL
continuação
Mão de obra
operária
Mão de obra de
supervisão
Mão de obra
operária
Mão de obra de
supervisão

Mão de obra
gerencial

Mão de obra
operária
Mão de obra de
supervisão

A metodologia de avaliação deve ser através de exames práticos e teóricos.

Aspectos gerais

A avaliação do colaborador qualificado deve ser baseada na atuação no
posto de trabalho.

Mão de obra
operária
Mão de obra de
supervisão
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ELEMENTOSCHAVE

ITEM

RECOMENDAÇÕES

Quesitos para
O exame de avaliação deve conter os quesitos qualidade e produtividade.
a avaliação

9. Retenção

CATEGORIA
PROFISSIONAL
continuação
Mão de obra
operária
Mão de obra de
supervisão

Certificado e
selo na
carteira de
trabalho

Para os profissionais qualificados recomenda-se a emissão de um certificado
para que o trabalhador possa ter um documento formal que demonstre sua
qualificação. Desta forma, além do certificado, deve ser criado um selo a ser
estampado na carteira de trabalho atestando o nível de qualificação técnica.

Mão de obra
operária
Mão de obra de
supervisão

Incentivo

Prever bolsa-auxílio, vale transporte e lanche. Ofertar incentivo financeiro para
evitar a evasão. As ações estudadas mostraram que os alunos precisam de
um incentivo para continuar na obra depois do seu horário de trabalho.

Mão de obra
operária
Mão de obra de
supervisão

Atividades
extras

É preciso criar formas de reter o contingente treinado, como por exemplo,
fomentar a inserção social dos alunos através de atividades extracurriculares
na localidade da obra, tais como excursões culturais e recreativas, promover a
inclusão digital dos colaboradores e prestadores de serviço por meio de
cursos de informática, etc.

Mão de obra
operária
Mão de obra de
supervisão

Mentor

A fim de reter os talentos qualificados, para os perfis de encarregados,
mestres e administrativos, o RH deve realizar a seleção e identificar um
gestor e este deve atuar como um mentor do colaborador e tornar-se
responsável pelo desenvolvimento e carreira do colaborador.

Mão de obra de
supervisão
Mão de obra
gerencial
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ELEMENTOSCHAVE

ITEM

RECOMENDAÇÕES

CATEGORIA
PROFISSIONAL
conclusão

10. Avaliação do
Programa de
Qualificação

Acordo para
cursos
externos

Para a oferta de cursos externos (cursos de extensão, cursos de
aperfeiçoamento, graduação, pós-graduação, mestrado, certificação PMP,
etc.) e para os perfis de mestres, administrativos, engenheiros e arquitetos, o
projeto deveria prever que a empresa fechasse um contrato com o
colaborador e este deve permanecer na empresa por um período determinado
ou em caso de saída da empresa, deverá devolver parte do custo.

Mão de obra de
supervisão
Mão de obra
gerencial

Portal de
informações
da mão de
obra
qualificada

Com o objetivo de reter os talentos e reduzir a rotatividade, criar um portal a
fim de manter uma lista de profissionais qualificados para consulta de toda a
empresa e período de alocação em determinada obra. Ou seja, é possível
criar um calendário geral de recursos qualificados e planejar transferências
entre obras de forma inteligente. Para tanto, pode-se utilizar o programa PAM
(Programa de Auxílio ao Método).

Aspectos gerais

A fim de que o projeto tenha continuidade é preciso implantar um método de
Avaliação da avaliação primando a melhoria contínua. Este método deve avaliar a eficácia
eficácia do do programa através de indicadores de desempenho. Em relação ao
programa
conteúdo e absorção, deve-se preparar um questionário de avaliação a ser
preenchido pelos colaboradores.

Aspectos gerais

Fonte: Elaborado pela autora (2013)
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7.1.6 Diretrizes

Foi recomendado, como uma boa prática, que a estrutura do projeto de
implantação de qualificação da mão de obra em uma empresa construtora seguisse
as fases do processo de planejamento da aprendizagem de adultos idealizado por
Knowles, Holton III e Swanson (2009) através da Figura 9 contida na seção 7.1.3.
Após a análise do levantamento das práticas de qualificação foi elaborada
uma da matriz de recomendações e esta nos permitiu analisar e adicionar outros
aspectos à figura idealizada por Knowles, Holton III e Swanson (2009).
Na figura de Knowles, Holton III e Swanson (2009) contém as 4 fases do
processo de planejamento da aprendizagem de adultos. Há um anel externo que
abrange a base teórica desta aprendizagem – a andragogia. Na nova figura foram
incluídos 2 novos anéis:
1.

Anel das interfaces com os departamentos/áreas de apoio:
Este anel representa os departamento/áreas de apoio de uma empresa
que devem estar integrados e interagindo a todo momento do projeto, ou
seja, durante as 4 fases (necessidade, criação, implementação e
avaliação), para que o projeto tenha o suporte necessário na
implantação e tenha continuidade na empresa.

2.

Anel do Gerenciamento de Projetos:
Como mencionado anteriormente no item 7.1.1, o projeto de implantação
de qualificação da mão de obra em uma empresa construtora precisa ser
implantado, organizado e gerenciado de forma eficaz para que tenha
sucesso e continuidade. Para isso, foi recomendado a utilização das
boas práticas em gerenciamento de projetos definidas pelo Guia PMBOK
do PMI.

A Figura 11 sintetiza o conceito da implantação de um projeto de qualificação
da mão de obra em uma empresa construtora apresentando as iterações entre o
gerenciamento, interfaces e as fases dos
aprendizagem de adultos.

processos de planejamento da
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Figura 11 – Gerenciamento, interfaces e fases do processo de planejamento da
aprendizagem de adultos

Fonte: Elaborado pela autora com dados de Knowles, Holton III e Swanson (2009)
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises e considerações baseadas no levantamento das práticas contidas
nas políticas de qualificação profissional criadas pelo governo, nos programas
gerados pelo setor produtivo e pelo terceiro setor, permitiram cumprir o objetivo
deste trabalho que tem como eixo central apresentar recomendações para a
qualificação da mão de obra em empresas construtoras.
Através do referido levantamento foi possível entender que há uma relevância
atual no tema qualificação profissional e o setor da construção civil faz parte deste
processo.
A construção civil convive com dificuldades que são inerentes ao setor e estas
têm impactos na implantação e manutenção de processos de qualificação
profissional.
Embora o “despertar” da construção civil para a qualificação profissional tenha
ocorrido em um momento diferente dos outros setores, não há como negar avanços
nos últimos anos.
Há ofertas de postos de trabalho para profissionais qualificados, bem como,
há diversas ofertas de políticas, programas e ações de qualificação. Para que as
ações sejam efetivas, cabe às construtoras darem um primeiro passo, de forma a
convergir tais fatores, promovendo a qualificação da sua mão de obra própria e
ainda, atrair novos integrantes para o setor.
Para que um programa de qualificação tenha sucesso e continuidade, é
imprescindível analisar as recomendações propostas neste trabalho, enfatizando
alguns aspectos como, possuir conhecimento da estratégia da educação de adultos,
reconhecer as interfaces entre os departamentos da empresa que têm envolvimento
direto no processo e, planejar e gerenciar todas as fases do processo de
implantação e operação do programa de qualificação.
8.1 Discussões Futuras

Com o objetivo de ampliar e estabelecer diretrizes para um sistema unificado
de qualificação profissional, sugere-se para futuras discussões, que o programa
interno de qualificação seja controlado por uma comissão e envolva outras
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construtoras. O programa deveria permear no âmbito nacional, e ser constituído de
créditos através de incentivos fiscais.
Partindo do aspecto citado por empresários sobre investir em uma mão de
obra que normalmente é rotativa, a proposta colocada para futuras discussões, é
que fosse criado um cadastro geral de profissionais qualificados nas construtoras,
conforme as recomendações deste trabalho, e de acordo com as normas
estabelecidas para tal. Este cadastro deveria conter informações gerais do
funcionário e principalmente uma previsão de quando este funcionário seria
dispensado pela construtora por não ter obras para transferi-lo. Outras construtoras
poderiam então reservar previamente este funcionário para contratá-lo no dado
momento previsto. A construtora que disponibilizou o funcionário qualificado passa a
ter um crédito virtual com a construtora que receberá determinado funcionário. Ao
final de um período, por exemplo um ano, as empresas com crédito de
transferências de funcionários qualificados deveriam receber um incentivo fiscal.
Enquanto que as empresas que tiveram um saldo negativo entre contratar e oferecer
mão de obra qualificada deveria pagar uma espécie de multa.
Para tanto, o processo descrito deveria ser abrandado pela iniciativa pública,
como por exemplo o PBQP-H/SICAP.
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