Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Daniel de Castro Santos

Análise de riscos entre a contratação de mão de obra direta e a
terceirização em serviços de alvenaria de vedação

São Paulo
2021

Daniel de Castro Santos

Análise de riscos na entre a contratação de mão de obra direta e a terceirização em
serviços de alvenaria de vedação

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT, como parte dos
requisitos para a obtenção do título de
Mestre em Habitação: Planejamento e
Tecnologia.
Data de aprovação ___/___/___
____________________________________
Prof. Dr. Antonio Celso Ribeiro Brasiliano
(Orientador)
Mestrado Habitação: Planejamento e
Tecnologia

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Antonio Celso Ribeiro Brasiliano (Orientador)
Mestrado Habitação: Planejamento e Tecnologia
Prof. Dr. André Luiz Gonçalves Scabbia (Membro)
IPT- Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Renato de Almeida dos Santos (Membro)
USP - Universidade de São Paulo

Daniel de Castro Santos

Análise de riscos na entre a contratação de mão de obra direta e a
terceirização em serviços de alvenaria de vedação

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT, como parte dos
requisitos para a obtenção do título de
Mestre em Habitação: Planejamento e
Tecnologia.
Área de concentração: Tecnologia em
Construção de Edifícios
Orientador: Prof. Dr. Antonio Celso Ribeiro
Brasiliano

São Paulo
Jul./2021

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT

S237a

Santos, Daniel de Castro
Análise de riscos na entre a contratação de mão de obra direta e a terceirização em
serviços de alvenaria de vedação. / Daniel de Castro Santos. São Paulo, 2021.
118p.
Dissertação (Mestrado em Habitação: Planejamento e Tecnologia) - Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Tecnologia em
Construção de Edifícios.
Orientador: Prof. Dr. Antonio Celso Ribeiro Brasiliano
1. Análise risco 2. Contratação de mão de obra e serviços 3. Terceirização 4.
Alvenaria de vedação 5. Construção civil 6. Tese I. Brasiliano, Antonio Celso Ribeiro,
orient. II. IPT. Unidade de Negócios em Ensino Tecnológico III. Título

2021-37

CDU 69:338.46(043)
Bibliotecário responsável: Maria Darci Cornellas Narciso – CRB 8/3569

Agradecimentos
Aos meus pais, Flauber e Emene, pelas orientações e estímulo antes e
durante o desenvolvimento deste trabalho.
A minha filha, Mariana Santos, por estar comigo nos momentos mais
importantes.
Aos meus irmãos, Victor Santos e Flauber Filho, pelo apoio e companheirismo
em todas as fases de minha vida.
Ao professor Dr. Antonio Celso Ribeiro Brasiliano, pela atenção, paciência e
sugestões durante a construção deste trabalho.
Aos professores Dr. André Luiz Gonçalves Scabbia e Dr. Renato de Almeida
dos Santos pelo aceite em me orientar neste trabalho, contribuindo para a evolução
do mesmo.
Aos amigos que conquistei durante a realização do Mestrado em Habitação,
no Instituto de Pesquisas tecnológicas de São Paulo - IPT, que também foram muito
importantes durante esta importante fase de minha vida.

RESUMO
O setor da construção civil no Brasil, principalmente devido ao aumento da
competitividade entre as empresas no mercado, passa por um momento de
transformação na busca por eficiência em suas operações em canteiro de obras.
Elevado desperdício de materiais e mão de obra, baixa produtividade dos serviços
em canteiro de obras, atrasos recorrentes e aumento de custos são fatores de riscos
que se tornaram comuns no setor. Neste contexto se vê a necessidade pela busca
de mão de obra eficiente, que produza suas atividades com a qualidade demandada
pelas empresas, com baixo desperdício de materiais e altos índices de
produtividade. Os modelos de contratação de mão de obra e serviços no setor da
construção civil é um fator que gera discordância entre os principais atores do
mercado, profissionais e empresas. Por um lado, verificam-se empresas e
profissionais que constantemente optam pela terceirização das atividades no
canteiro de obras, e por outro há atores que buscam a contratação de mão de obra
própria para execução do maior número de atividades. Neste trabalho utiliza-se a
técnica qualitativa de análise de riscos entre os modelos de contratação de mão de
obra e serviços de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos, em obras na cidade
de São Paulo/SP e Manaus/AM, considerando as informações obtidas em canteiros
de obras das empresas estudadas, com ênfase nos seguintes fatores: qualidade,
produtividade e custos envolvidos nos serviços.
Palavras Chaves: Competitividade, Eficiência, Qualidade, Terceirização das
atividades, Mão de obra própria, Custos, Produtividade, Análise de riscos.

ABSTRACT
Cost-benefit study in civil construction between the hiring of direct labor
and outsourcing in sealing masonry services.
The civil construction sector in Brazil, mainly due to the increased
competitiveness among companies in the market, is going through a moment of
transformation in the search for efficiency in its operations on construction sites. High
waste of materials and labor, low productivity of services at the construction site,
recurrent delays and increased costs are risk factors that have become common in
the sector. In this context, there is a need for the search for efficient labor, which
produces its activities with the quality demanded by companies, with low waste of
materials and high productivity rates. The models for hiring labor and services in the
civil construction sector is a factor that generates disagreement between the main
players in the market, professionals and companies. On the one hand, there are
companies and professionals who constantly choose to outsource activities at the
construction site, and on the other hand, there are actors who seek to hire their own
labor to carry out the greatest number of activities. In this work, the qualitative
technique of risk analysis is used between the models of hiring labor and sealing
masonry services with ceramic blocks, in works in the city of São Paulo/SP and
Manaus/AM, considering the information obtained in construction sites of the
companies studied, with emphasis on the following factors: quality, productivity and
costs involved in the services.
Key Words: Competitiveness, Efficiency, Quality, Outsourcing of activities, Own
labor, Costs, Productivity, Risk analysis.
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1 INTRODUÇÃO
A construção civil tem vivido grandes desafios nos últimos anos, com o
desenvolvimento de novas tecnologias construtivas, crescimento do mercado
imobiliário e investimentos do governo por meio de programas como o PAC
(Programa de Aceleração do Crescimento) e o Programa Minha Casa Minha Vida
(PMCMV), além de ter passado por grandes investimentos e incentivo às obras para
atender à copa do mundo, olimpíadas, além de parcerias entre o setor público e
privado (PPP) para implementação de novos projetos e empreendimentos.
Este avanço repentino e acelerado apresentado na última década, causou
problemas às empresas e profissionais do setor, uma vez que se observou no
mercado dificuldades com a mão de obra, cronogramas cada vez mais desafiadores
e deficiência de fornecimento de materiais e equipamentos.
Na tabela 1, Fillippi e Melhado (2015), apresentam estudo das causas mais
comuns de atrasos de obra no setor da construção civil. Observa-se que os
principais causadores de atrasos em construções são fatos diretamente
relacionados à mão de obra, seja contratada diretamente pela construtora
responsável ou por serviços de subempreiteiros (terceirizados).
Tabela 1 - Causas de atrasos de obra no setor da construção civil

Fonte: Fillippi e Melhado (2015).
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Diante do grande desafio que a mão de obra nos canteiros de obras
representa para o setor da construção civil no Brasil, este trabalho busca, através
de técnicas de análise de riscos, identificar o modelo mais viável de contratação de
serviços de alvenaria de vedação na construção civil, mão de obra terceirizada ou
contratada diretamente pela construtora, nas cidades de São Paulo/SP e
Manaus/AM.
1.1 Objetivos
O objetivo geral deste trabalho é a análise de risco como modelo de decisão
para a contratação de serviços de alvenaria de vedação na construção civil, com
ênfase na mão de obra terceirizada e própria, nas cidades de São Paulo/SP e
Manaus/AM.
Objetivos específicos deste trabalho são:


Avaliar os modelos de contratação existentes em obras no setor da
construção civil: mão de obra própria ou terceirização;



Apontar os principais ganhos ou perdas geradas por cada um dos modelos de
contratação, com ênfase em qualidade, produtividade e custos;



Apresentar os resultados dos estudos e concluir qual o modelo que
proporciona o melhor custo-benefício às empresas do setor da construção
civil, em atividades de alvenaria de vedação, nas cidades de São Paulo e
Manaus/AM.

1.2 Delimitação do trabalho
A limitação do trabalho está em analisar os riscos na mão de obra em
atividades de alvenaria de vedação, nas cidades de Manaus/AM e São Paulo/SP,
com ênfase em qualidade, produtividade e custos dos serviços. O estudo de caso
apresentado neste trabalho considerou 4 (quatro) cenários distintos:


Cenário 1: Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos, na
cidade de Manaus/AM, considerando a execução dos serviços com mão de
obra terceirizada pela construtora responsável pela construção;



Cenário 2: Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos, na
cidade de Manaus/AM, considerando a execução dos serviços com mão de

20

obra própria contratada diretamente pela construtora responsável técnica
pela obra;


Cenário 3: Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos, na
cidade de São Paulo/SP, considerando a execução dos serviços com mão de
obra terceirizada pela construtora responsável pela construção;



Cenário 4: Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos, na
cidade de São Paulo/SP, considerando a execução dos serviços com mão de
obra própria contratada diretamente pela construtora responsável técnica
pela obra.

1.3 Estrutura do trabalho
O capítulo 1 apresenta a justificativa, objetivos, metodologia e delimitação
deste trabalho.
No capítulo 2 é abordado o cenário da construção civil no Brasil e
características da mão de obra do setor.
O capítulo 3 apresenta os aspectos legais pertinentes aos regimes de
contratação de mão de obra na construção civil e tomadores de serviços.
No capítulo 4 são demonstrados os custos que incidem sobre a mão de obra
própria e terceirizada no setor da construção civil, entre eles: salários, alimentação,
transportes, encargos sociais e previdenciários, entre outros.
No capítulo 5 são apresentados aspectos referentes ao desempenho da mão
de obra, tais como qualidade, produtividade e capacitação.
O capítulo 6 aborda a Gestão de Riscos com ênfase nos componentes dos
riscos em projetos, Norma brasileira ABNT NBR ISSO 31000, PMBOK, Gestão de
Riscos no setor da Construção Civil, Classificação dos riscos, análise dos Riscos,
Matriz de Riscos e Matriz de Impactos Cruzados.
O capítulo 7 apresentada o Estudo de Caso e os 4 (quatro) cenários que
compõem o estudo: Análise de mão de obra própria e terceirizada em serviços de
alvenaria de vedação em obras na cidade de Manaus/AM e São Paulo/SP.
Nos capítulos 8 e 9 são apresentados estudos de análise de riscos nos
cenários do estudo de caso e os resultados obtidos, respectivamente.
O capítulo 10 apresenta a Conclusão do trabalho e considerações finais.
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2

INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL E SUAS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
No Brasil a indústria da construção civil é um dos principais setores industriais
e importante vetor de crescimento econômico e social, além de grande responsável
por geração de empregos no país (direto e indireto), especialmente à mão de obra
mais desqualificada, composta pelas pessoas mais humildes da sociedade.
A indústria da construção civil envolve as atividades de produção de obras de
edificações, estradas e construções pesadas, por exemplo. Este setor da indústria
tem papel fundamental na civilização desde as primeiras estruturas e fórmulas
matemáticas. Segundo o código 45 da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE) do IBGE, as atividades de construção civil são compostas por
atividades de preparação de terreno, obras de edificações, as instalações de
materiais e equipamentos necessários ao funcionamento dos imóveis e as obras de
acabamento, contemplando tanto as construções novas, como as grandes reformas,
as restaurações de imóveis e a manutenção corrente.
No Brasil, a Engenharia Civil deu seus primeiros passos no período colonial,
com a construção de fortificações e igrejas. O surgimento de escolas voltadas para a
Engenharia Civil só se deu em 1810, com a chegada da Família Real.
Na década de 40, a construção civil teve seu auge no governo do então
presidente do Brasil, Getúlio Vargas Dorneles. Neste período, o Brasil era detentor
importante da tecnologia do concreto armado.
A partir da década de 50, com a eleição de Juscelino Kubitscheck e a
implementação do Plano de Metas pelo governo federal, o setor de construção civil
passou a ser uma atividade industrial de grande relevância para o país, do ponto de
vista econômico e social.
O Plano de Metas, que surgiu em meados da década de 50, impulsionou a
construção civil, pois a enorme demanda criada pelo governo federal fez com que o
número de pessoas empregadas no setor e o número de empresas de construção
crescessem vertiginosamente. Projetos nas áreas energética, siderúrgica, petrolífera
e de transportes se multiplicaram, garantindo o crescimento e o desenvolvimento do
setor.
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A década de 60 iniciou-se com uma inflação galopante e redução da atividade
econômica, evidenciada pela retração do crescimento do PIB. Fato este que,
naturalmente, impactou a atividade da construção civil, na medida em que o setor é
altamente dependente de crédito para financiar a produção, e no caso das
edificações residenciais financiarem o mutuário. O Plano Trienal idealizado pelo
Ministro do Planejamento Celso Furtado projetava, entre outros objetivos,
progressiva redução da pressão inflacionária e crescimento do crédito ao setor
privado. No entanto, o plano fracassou. Em 1964, a inflação geral atingiu 91,8%. O
Brasil vivia uma verdadeira crise econômica e institucional.
Ainda na década de 60, foram instituídos dois mecanismos financeiros
essenciais para sustentar as operações do BNH. São eles: o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) e do Sistema Brasileiro de Poupança e Crédito (SBPE)
que juntos formavam o arcabouço do Sistema Financeiro de Habitação. Com a
maior regulamentação do mercado, representada pelo BNH, e a retomada do
crescimento econômico no fim da década de 60, o setor de construção civil retoma o
crescimento que havia sido estagnado no início da década. O banco utilizou os
recursos do SFH para financiar a execução de projetos imobiliários residenciais,
aquisição de imóveis residenciais pelas classes média e alta da sociedade, além de
obras de infraestrutura e saneamento.
Na década de 70 durante o regime militar predominou grande financiamento no
setor visando diminuir o déficit de moradia. No mesmo período, as construtoras
passaram a apenas construir os prédios.
Durante a década de 80 os financiamentos começam a diminuair e as
construtoras voltam a comercializar suas unidades. Na década 90 observam a melhor
qualidade no produto final e as construtoras começam a qualificar a mão de obra e
com isso o produto final fica com uma qualidade melhor. Em 2000 é mais intensa a
preocupação e preservar para com o meio ambiente e temos maiores informações
sobre os impactos causados pelo entulho da construção civil e com isso várias
empresas começam a se preocupar com políticas públicas para reduzir este impacto o
que é observado pela reciclagem destes entulhos.
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2.1 Participação do setor da construção civil na economia do país e importância
social da indústria da construção civil
Nos últimos anos se viveu a maior crise econômica já registrada na economia
brasileira, fato que tornou evidente a necessidade de se reformar a matriz
econômica adotada por diversos governos nas últimas décadas. Diante do
agravamento da crise vivida no Brasil, aumento do desemprego e redução das
rendas das famílias, ficou ainda mais nítido a importância que alguns setores
representam para a economia do país, entre eles o setor da construção civil, que
pela capacidade de gerar efeitos na produção, na renda e no emprego é
considerado um setor chave.
Segundo a CBIC, o PIB (Produto Interno Bruto) da construção civil reagiu no
terceiro trimestre de 2020 cresceu 5,6% na comparação com o trimestre
imediatamente anterior. Segundo o presidente da CBIC, José Carlos Martins, “A alta
de 5,6% é a maior em 6 anos, demonstrando a força que a construção está
retomando e alimentando toda a economia, como a indústria de transformação".
Na tabela 2 observa-se a representatividade do setor da construção civil para
o PIB do Brasil, mesmo após consecutivos anos de retração no PIB do setor. Em
2019 já é verificado crescimento do PIB do setor da construção em relação ao ano
anterior.
Tabela 2 - Resumo contas nacionais: PIB e VAB total Brasil, VAB indústria e VAB
construção civil, taxa % de crescimento do PIB total, VAB construção civil e participações %.
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Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais
Elaboração: Banco de Dados-CBIC
(*) Dados de 2019 e a taxa de crescimento da Construção em 2000 referem-se às Contas
Nacionais Trimestrais 3º Trim./2020.

O setor da construção civil é um setor de grande relevância nacional. Dados
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) demonstram que apesar da
redução na participação no PIB nacional, desde 2012, principalmente devido à grave
crise econômica registrada no Brasil nos últimos anos, o setor da construção civil se
mantém como um dos grandes vetores de arrecadação para as contas da união,
conforme tabela 3 abaixo:
Tabela 3 - Participação (%) no valor adicionado bruto (a preços básicos) - segundo as
atividades

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais

Este setor além da importância para a economia do país é caracterizado por
ser uma importante fonte geradora de empregos, principalmente às pessoas com
menos recursos e qualificação. Na tabela 4 abaixo, divulgada pelo IBGE, é possível
identificar a contribuição do setor da construção civil para o emprego formal no
Brasil.
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Tabela 4 - Participação da indústria da construção na população ocupada

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais

O setor da construção civil gera empregos para profissões bem específicas
como pedreiro, encanador, betoneiro, entre outros, e que na maioria dos casos
iniciaram a carreira no setor como serventes de obras, em busca de emprego formal
e renda.
Segundo Cover (2016), em época de crise e desaceleração da economia, o
investimento na construção civil deve ser amplamente incentivado visto que se trata
de um setor que responde quase de imediato aos incentivos, em relação à geração
de emprego e renda, principalmente à baixa renda.
Além de grande fonte geradora de empregos e renda no país, o setor da
construção civil também tem papel fundamental na vida social das pessoas que nele
se inseriram.
Através do Serviço Social da Construção Civil / Seconci, entidade filantrópica
sem fins lucrativos, existente em vários estados no Brasil e mantida por um grupo de
empresários do setor para atender os trabalhadores da construção e seus familiares,
empresas do setor da construção civil buscam promover ações de assistência social,
nela incluída saúde, educação e demais atividades afins. Serviços como:
atendimento médico e odontológico para os profissionais do setor e dependentes,
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vacinação, laudos médicos e realização de exames são ofertados aos trabalhadores
em diversas regiões do Brasil.
2.2 Mão de obra na construção civil - características
A construção civil é um dos maiores, se não o maior ramo de serviço que
mais absorve trabalhadores, estes na grande maioria com baixo índice de
escolaridade e qualificação profissional comparado com outros setores, é ainda a
que tem a maior participação no Produto Interno Bruto - PIB com 64,7% do total da
cadeia produtivas, conforme dados da Câmara Brasileira da Indústria e Construção CBIC (2012).
Com o mercado cada vez mais competitivo e economicamente desafiador, se
faz necessário que as organizações tenham que se adequar aos padrões e
características do mercado. Deste modo os trabalhadores devem acompanhar as
evoluções de mercado por conta própria ou pela empresa, se ajustando as
crescentes mudanças e novidades tecnológicas no setor, garantindo desta forma
sua vaga de trabalho na área, de acordo com Cordeiro e Machado (2002, apud
Buffon, 2016).
De acordo com Farah (1996 apud Buffon, 2016), a construção de qualidade e
baixo custo não dependem apenas das técnicas ou dos tipos de materiais
empregados, mas também da mão de obra utilizada, entretanto, para as empresas
buscarem e alcançarem seus objetivos, as mesmas são dependentes do
desempenho do trabalhador que é responsável por determinada função ou setor de
trabalho.
De acordo com um estudo promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC), pelo menos 74% das empresas de construção civil encontram
dificuldades na seleção de trabalhadores com qualificações necessárias para o
preenchimento de diversos cargos.
O problema não aparece apenas no canteiro de obras, com pessoal de menor
qualificação, mas também nos gestores e engenheiros, pessoal com maior
conhecimento técnico e capacidade de tomada de decisões. Para melhorar a
qualificação de seu pessoal, a construção civil deve fazer parcerias, criar programas
de trainee, contribuindo, dessa maneira, para a renovação de profissionais e
trazendo novas oportunidades de preenchimento de vagas com mão de obra
qualificada.
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Segundo as informações do Ministério do Trabalho, o número de mulheres na
construção civil, antes da crise, chegou a aumentar 65%. Mesmo assim, o aumento
é considerado pequeno, já que o total da mão de obra feminina não chega a
representar 10% do quadro de empregados.
Na tabela 5 abaixo, com informações referentes ao ano de 2013, é possível
identificar características dos trabalhadores da indústria da construção civil, por
estado da federação, cujas informações são fundamentais para conhecimento do
perfil do trabalhador do setor da construção civil no Brasil.
Tabela 5 - Perfil do trabalhador do setor da construção civil no Brasil

Fonte: PNAD (2004 e 2013 apud Cantisani e Castelo, 2015).

É muito importante destacar que o Distrito Federal tem um percentual de
trabalhadores com carteira e média de estudos acima da média nacional. Já os
estados de Mato Grosso (MT) e São Paulo (SP) se caracterizam por apresentar os
maiores valores de rendimento médio, enquanto os estados do Rio Grande do Norte
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e Ceará apresentam os menores rendimentos médios por trabalhado do setor da
construção civil.
Segundo Fontenelle (2004) o setor da construção civil é caracterizado por
fatores como a rotatividade da mão de obra e a grande capacidade de absorção de
trabalhadores, entretanto os mesmos com baixa qualificação e aperfeiçoamento,
gerando elevados índices de acidente do trabalho. É bastante divulgado que os
acidentes na indústria da construção ocorrem com certa frequência, este problema
acaba por se tornar inaceitável devido principalmente atrelado ao fator humano em
si e pelo fator custo.
Segundo Cordeiro (2002) outro problema que o setor da construção civil vive
é o envelhecimento dos trabalhadores, pois há um baixo índice de renovação, com
pouca formação de novos profissionais, fato que se deve especialmente à falta de
valorização do trabalhador quer seja pela empresa ou mesmo pela própria
sociedade por ser um serviço de extrema dificuldade, cansativo e totalmente braçal.
2.2.1 Rotatividade de mão de obra
Segundo Chiavenato (2006), a rotatividade é usada para definir a passagem
de pessoas entre empresas, ou seja, é o número de pessoas que entram e saem de
uma organização do mesmo setor geralmente num curto espaço de tempo,
ocasionado por fatores externos ou internos. Podem ser diversas as causas de
rotatividade de pessoas, entre elas: a insatisfação quanto à política salarial da
empresa; descontentamento quanto ao local de trabalho (distância, estrutura física,
ambiente em geral); insatisfação quanto à política de benefícios; problemas de
relacionamento com os colegas; insatisfação com a função exercida.
Segundo Chiavenato (2006), a rotatividade também é um dos empecilhos que
fazem com que as empresas passem a não investir mais no seu trabalhador, pois
muitos funcionários ao obterem uma certificação no local de trabalho saem de
imediato à procura de trabalho em outra empresa, para obter na maioria dos casos
pequenas vantagens financeiras que nem sempre são vantajosas.
Na percepção de Chiavenato (1999), são várias as consequências da
rotatividade, tais como:


Perda de produção causada pela vaga deixada pelo empregado desligado,
enquanto este não for substituído;
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Insegurança inicial do novo empregado e sua interferência no trabalho da
equipe;



Despesas de pessoal extra ou horas extras necessárias para cobrir a vaga
existente ou para cobrir a deficiência inicial do novo empregado;
Portanto, dentre os itens a controlar, a mão de obra tem um peso bastante

considerável, eis que pode até comprometer a viabilidade econômica do
empreendimento. Então, no quadro de controle, deve constar a previsão
orçamentária da quantidade de horas consumidas por profissional, previsão das
datas de início e término do serviço, previsão do prazo de duração do serviço,
quantidade de horas efetivamente gastas, as datas de início e término reais do
serviço e o prazo efetivamente utilizado para execução.
Marras (2000) observa que, enquanto as organizações buscam ser mais
competitivas, com maiores produtividades e menores custos, os empregados
buscam nas empresas em que trabalham benefícios e um ambiente propício a sua
realização profissional.
Conforme Borges (2011) os profissionais que atuam no setor da construção
civil trocam de empresas em busca de maiores benefícios, vantagens e salários.
Esse fator, aliado à ausência, por parte das empresas, de claras definições de
cargos, salários e principalmente responsabilidades, faz com que a rotatividade seja
elevada, por motivos que vão desde a incompetência do contratado para a função
até a sua decepção pela falta de desafios e oportunidades de crescimento no cargo.
Um estudo sobre Rotatividade e Flexibilidade no Mercado de Trabalho,
produzido

pelo

Departamento

Intersindical

de

Estatística

e

Estudos

Socioeconômicos (2011) do Ministério do Trabalho e Emprego, apontou que, em
2010, a taxa de rotatividade de mão de obra no Brasil era de 37,28%. Por setores e
subsetores, o segmento da construção civil ficou em 1º lugar com uma rotatividade
de 108%, chegando a 86% depois de descontados os quatro motivos de
desligamentos: transferência, desligamento a pedido do trabalhador, aposentadoria
e falecimento.
Um número pequeno de rotação de pessoal é sadio, afirma Pontes (2001),
uma vez que demonstra que a empresa não está estagnada e deixa entrar novos
conhecimentos. Por exemplo, em empresas do ramo de callcenter, quanto maior o
tempo de exposição dos profissionais, maiores podem ser os gastos relacionados à

30

saúde destes devido à pressão do trabalho, neste contexto, a rotatividade é
apontada como algo necessário.
Porém, os administradores devem preocupar-se quando a rotação aumenta,
já que isso representa custo financeiro com as novas admissões de pessoal e
desligamentos. Isso sem contar que o investimento feito em capacitação acaba não
tendo resultado com a constante troca de trabalhadores.
A rotatividade pode estar relacionada ao fato dos brasileiros não possuírem o
hábito de permanecer no emprego durante o processo produtivo em sua totalidade,
gerando alto índice de rotatividade, ou ainda pela falta de políticas definidas pela
organização, desde o recrutamento a seleção, melhorias nas condições do canteiro
de obra, motivação e preparação dos funcionários (Dalcul; Oliveira; Ruas, 1997;
Neves, 1998).
Segundo DIEESE (2016) o setor da Construção civil é caracterizado pela
maior taxa de rotatividade do mercado de trabalho celetista brasileiro, seguido pela
Agropecuária. Não há um índice fixo que pode ser usado como parâmetro, todavia,
Pontes (2008) sugere que um bom nível pode ser próximo ou menor que 10% ao
ano.
Cardoso, Cardoso e Santos (2013), por sua vez, destacam que o percentual
desejável é aquele que não prejudica a estrutura organizacional, os processos
produtivos, os custos e os resultados da empresa.
A tabela 6 apresenta, segundo Dieese e o Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) pesquisa sobre a rotatividade no mercado de trabalho no país. Os dados
apontam que no mercado formal (com carteira assinada), a taxa de rotatividade
global foi de 63,7% em 2013, e a taxa de rotatividade descontada, após a exclusão
dos motivos ligados aos trabalhadores, foi de 43,4% no mesmo ano.

Tabela 6 - Taxa (%) de rotatividade do mercado celetista no Brasil, 2003-2013.
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Fonte: DIEESE (2014).

Prosseguindo a análise para 2013, os dados indicam que 897 mil
estabelecimentos privados, representando 23,4% do total, apresentam taxa de
rotatividade acima da taxa descontada média (43,4%). Deste total, 89,1% possuíam
até 19 empregados, dada a forte predominância dos setores de Comércio e Serviços
na determinação dos resultados, em estabelecimentos deste porte (tabela 7).
Tabela 7 - Distribuição dos estabelecimentos privados com taxa de rotatividade acima da
média por setor de atividade econômica e faixa de tamanho de estabelecimento Brasil,
2013.

Fonte: DIEESE (2014).
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2.3 Contratação de mão de obra direta
A partir da contratação de mão de obra diretamente pela empresa
construtora, observa-se o vínculo direto entre empresa (construtora) e o seu
empregado conforme rege o artigo 455, CLT, 1943.
Conforme a CLT (1943), a partir da contratação da mão de obra diretamente
pela construtora, a empresa tem o controle e dirige a mão de obra. Este fator é
decisivo para as empresas que optam por este modelo de contratação, visto que a
busca pela qualidade nas obras e a necessidade de determinar as principais
diretrizes diretamente aos trabalhadores são fatores importantes na operação destas
empresas.
Esta relação direta entre a empresa empregadora e a sua mão de obra direta
compreende um maior controle de assiduidade, recursos a utilizar durante a
execução dos trabalhos, definição de metas a cumprir e maior controle e gestão
sobre a produtividade da mão de obra.
Neste modelo de contratação de mão de obra a empresa contratante
independentemente

do

desempenho

produtivo

dos

funcionários,

terá

obrigatoriamente que arcar com os custos de salários, encargos sociais e demais
despesas diretas e indiretas referente aos trabalhadores.
Ao optar pela contratação de mão de obra própria pela empresa construtora,
a mesma mantém todos as responsabilidades fiscais e legais referentes aos seus
funcionários.
2.4 Contratação de empresas terceirizadas
Segundo o dicionário online de português, terceirização é a contratação de
terceiros, por parte de uma empresa, para que eles realizem serviços, buscando
diminuir custos e economizar recursos, agilizando e desburocratizando o processo
administrativo.
A palavra terceirização incorporou-se ao processo econômico indicando a
existência de um terceiro que, com competência, especialidade e qualidade, em
condição de parceria, presta serviços ou produz bens para a empresa contratante
(Robortella, 1994).
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A terceirização na construção civil é uma realidade há décadas, modelo de
contrato civil previsto no Código Civil desde 1916 e mantido no atual Código Civil.
Referente aos aspectos legais que envolvem este modelo de contrato, o
mesmo está previsto na CLT no seu artigo 455, que considera lícita a
subempreitada, mas indica a responsabilidade solidária do contratante em relação
aos empregados da contratada. Portanto, qualquer questão legal referente à mão de
obra da empresa terceirizada, a construtora contratante poderá ser responsabilizada
solidariamente.
Apesar da legislação trabalhista no Brasil já prever a responsabilidade
solidária das construtoras referente a questões legais dos funcionários das
empresas terceirizadas, este modelo de contratação vem ganhando cada vez mais
espaço no setor da construção civil no Brasil.
Empresas do setor da construção civil, que optam pela terceirização de
serviços, citam alguns benefícios que este regime de contratação: ganhos de
produtividade, melhoria da qualidade dos produtos e serviços, controle do processo
de produção, eliminação da manutenção de mão-de-obra e equipamentos
subutilizados, facilidade no controle de custos, transferência dos riscos, redução dos
custos, redução dos prazos, redução da preocupação administrativa e outros.

3 ASPECTOS LEGAIS APÓS REFORMA TRABALHISTA DE 2017

Para o Direito do Trabalho, terceirização é o fenômeno pelo qual se dissocia a
relação

econômica

de

trabalho

da

relação

justrabalhista

que

lhe

seria

correspondente. Por tal fenômeno insere-se o trabalhador no processo produtivo do
tomador de serviços sem que se estendam a este os laços justrabalhistas, que se
preservam fixados com uma entidade interveniente. A terceirização provoca uma
relação trilateral em face da contratação de força de trabalho no mercado capitalista:
o obreiro, prestador de serviços, que realiza suas atividades materiais e intelectuais
junto à empresa tomadora de serviços; a empresa terceirizante, que contrata este
obreiro, firmando com ele vínculos jurídicos trabalhistas pertinentes; a empresa
tomadora de serviços, que recebe a prestação de labor, mas não assume a posição
clássica de empregadora desse trabalhador envolvido. (Delgado, 2012, p.435).
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De acordo com o artigo 455 da CLT, que rege os contratos de subempreitada
na construção civil, a terceirização de uma construção é realizada seguindo o
seguinte raciocínio: o dono da obra (construtora) contrata um empreiteiro (pessoa
física, sem subordinação) ou empreiteira (pessoa jurídica), que contratam
subempreiteiro (pessoa física) ou subempreiteira (pessoa jurídica). Esse contrato de
subempreitada, possui como principal objeto a realização de etapas de uma obra de
construção em um determinado período, o qual contratam empregados com vínculo
de emprego e subordinação. Em contrapartida, para a contratação de mão de obra
própria diretamente pela construtora, tem-se o vínculo direto entre empresa
(construtora) e o seu empregado (artigo 455, CLT, 1943).
O Tribunal Superior do Trabalho editou algumas Súmulas a fim de dirimir as
divergências jurisprudências acerca do tema. A primeira, Súmula 239 de 1985, tinha
como objetivo prevenir a fraude bancária. Em 1986 editou-se a Súmula 256 a qual
tinha rol taxativo sobre quais áreas poderiam ser terceirizadas. Entretanto, sua
edição causou um choque para o setor privado e foi em meio a esse impacto que o
Tribunal Superior do Trabalho reexaminou a Súmula 256 em 1993 editando a
Súmula 331, que por sua vez fora revisada e redigida, só se admitindo a
terceirização da atividade-meio e não da atividade-fim.
Em 2017, a mudança efetivada pelo Reforma Trabalhista alterou a Lei
6.019/74 e passou a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 4º A - Considera-se
prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução
de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica
de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica
compatível com a sua execução.
Uma análise feita em 2016 pela CNI (Confederação Nacional da Indústria)
revelou que 63% das empresas no setor da Construção Civil utilizam trabalho
terceirizado em suas atividades. Dessas, 84% pretendem manter ou aumentar isso,
e 72,4% relatam insegurança jurídica em relação a essa forma alternativa de
prestação de serviços.
O modelo de contratação de serviços terceirizados não era regido por
nenhuma legislação específica. No entanto, existe um conjunto de decisões
chamado de súmula, que regia a terceirização com baseado nas atividades fim e
meio das empresas.
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As atividades-fim são aquelas que definem o que a empresa faz, que
identificam a área de atuação no mercado - no caso de um escritório de advocacia,
por exemplo, os advogados desempenham uma atividade-fim. Já as atividades-meio
são serviços secundários, mas necessários para o funcionamento de uma empresa por exemplo, limpeza e segurança em um shopping center. Assim, os serviços que
envolvem as atividades-fim não podiam ser terceirizados, e os funcionários
responsáveis por essas atividades deviam ser contratados pelo regime da CLT.
Com a Reforma Trabalhista, a distinção entre atividades fim e meio, na
prática, deixam de existir. Agora, as empresas podem terceirizar todas as suas
atividades - por exemplo, uma escola pode ter apenas professores terceirizados.
Com a nova lei, a empresa construtora poderá contratar outra empresa para a
execução das atividades, ao invés de contratar diretamente o trabalhador. A relação,
que antes era bilateral, passa a ser trilateral: no caso da construção civil, o
trabalhador irá executar os serviços para uma construtora, mas será contratado e
pago por uma empreiteira. Se desejar, a empreiteira ainda pode terceirizar este
funcionário de uma outra empresa, e a atividade final passa a ser quarteirizada ao
invés de terceirizada.
Além disso, os contratos de trabalho temporário podem ser de até 180 dias,
prorrogáveis por mais 90 dias.
Nos contratos de subempreitada, uma das partes se obriga, sem
subordinação ou dependência, a realizar um serviço/trabalho para outra, com
remuneração global ou proporcional ao trabalho executado. Neste caso, o que valia
era a responsabilidade solidária, onde qualquer uma das empresas (empreiteira ou
subempreiteira) poderia ser responsabilizada pelos débitos trabalhistas no caso de
uma ação aberta pelo trabalhador.
No entanto, é preciso ter atenção especial com os critérios que caracterizam o
vínculo empregatício:


Subordinação jurídica: o trabalhador é guiado pelas normas e regras internas
da empresa.



Habitualidade: o funcionário trabalhar de maneira regulares ou periódicos, de
acordo com os dias e horários fixos estipulados pela empresa.



Onerosidade: o funcionário recebe um salário, ou seja, é remunerado
diretamente pela empresa por seus serviços.
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Pessoalidade: o trabalhador deve ser pessoa física, e sua atividade não pode
ser substituída por outro funcionário da empresa.
Ao contratar funcionários terceirizados, as empresas devem ter extrema

atenção para que os mesmos não atendam aos critérios acima. A situação é
complicada, já que será necessário lidar com diversos funcionários sob diferentes
regimes de contratação no canteiro de obras. Caso contrário, o trabalhador deverá
ter sua carteira de trabalho assinada pela contratante, e não mais pela empresa
terceirizada.
A empresa também não pode terceirizar uma pessoa física por trás de uma
pessoa jurídica. Ou seja, uma construtora não pode contratar um engenheiro de
maneira terceirizada, já que quem irá exercer os serviços será ele mesmo. Esse tipo
de contratação também configura vínculo empregatício e deve ser evitada.
As empresas de construção civil devem seguir os acordos estabelecidos
regionalmente pela convenção coletiva sindical, na qual os sindicatos dos operários
e do patrão, é colocado em discussão todos os direitos e deveres dos empregados e
dos empregadores, como os reajustes salariais anuais, o piso mínimo do
trabalhador, a alimentação do operário no canteiro de obras, o transporte do
operário, entre outros benefícios a serem defendidos pelos empregados e empresas,
que defendem suas ideias e dependendo da força que possuem podem atingir
melhores benefícios para a sua classe (Convenção Coletiva, 2016).

3.1 Responsabilidade subsidiária do tomador de serviços
A subsidiariedade no contrato de terceirização ocorre quando a empresa
prestadora de serviços ou fornecedora de produtos não cumpre suas obrigações,
ficando a empresa tomadora, ou seja, a empresa contratante, responsável pelos
débitos não cumpridos pela prestadora.
Segundo Francisco Jorge Neto aborda sobre a Responsabilidade Subsidiária:
“A responsabilidade subsidiaria é aplicada quando fica evidente que a empresa
prestadora é inadimplente quanto aos títulos trabalhistas de seus empregados. É
comum, pela experiência forense, quando se tem rescisão do contrato de prestação
de serviços entre tomadora e prestadora, não havendo o pagamento de títulos
rescisórios dos empregados da segunda. Diante dessa situação de inadimplemento,
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pela recorrente da responsabilidade civil - culpa in elegendo ou in vigilando, a
tomadora deverá ser responsabilizada.” (Neto, 2003, p. 413).
A responsabilidade subsidiaria do tomador de serviços ocorre por culpa
presumida, pois o tomador de serviços é o responsável pela contratação e
acompanhamento do trabalho realizado pela empresa prestadora de serviços.
Segundo o art. 927 do CCB, inserido no capítulo que trata da obrigação de
indenizar, assim dispôs: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o
dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza,
risco para os direitos de outrem.”
Mas, a responsabilidade subsidiária só ocorrerá se, no processo trabalhista o
tomador de serviços também for chamado para fazer parte do polo que, é chamado
de polo passivo, pois se trata de cumulação de sujeitos que ocorre quando a ação é
movida contra duas ou mais empresas.
Sobre a responsabilidade solidaria Caio Mario da Silva Pereira descreve:
“Obrigação solidaria é de espécie de obrigação múltipla, configurando-se esta pela
presença de mais um indivíduo em um ou em ambos os polos da relação
obrigacional. Ocorre, portanto, quando concorrem vários credores e/ou devedores.”
(PEREIRA, 1998, p.57)
A solidariedade não se presume. Decorre da lei ou da vontade das partes
(Art. 265 C.C).
4 CUSTO - MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA E MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA
Para análise dos custos da mão de obra própria, é necessário considerar
todos os custos que incidem sobre a mesma, dentre eles: salário, encargos
previdenciários e trabalhistas, EPI’s (Equipamentos de proteção individuais),
ferramentas, despesas com transporte, alimentação e demais obrigações legais.
As tabelas 8 e 9 detalham a relação de encargos previdenciários e
trabalhistas nos estados do Amazonas e a São Paulo, que serão objeto do estudo
de caso deste trabalho.
Tabela 8 - Encargos previdenciários e trabalhistas no Amazonas/2020
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Fonte: SINAPI
Tabela 9 - Encargos previdenciários e trabalhistas em São Paulo/2020
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Fonte: SINAPI

4.1 Salário
Segundo Delgado (2005), salário é “o conjunto de parcelas “contraprestativas”
pago pelo empregador ao empregado em decorrência da relação de emprego”. De
acordo com o Art. 76 da CLT - Salário é a contraprestação mínima devida e paga
diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem
distinção de sexo, por dia normal de serviço, e capaz de satisfazer, em determinada
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época e região do País, as suas necessidades normais de alimentação, habitação,
vestuário, higiene e transporte.
4.2 Alimentação
Alimentação: Conforme Convenção Coletiva da categoria da Construção Civil
de SP, através do SINTRACON SP, Base 2020/2021, é obrigatório o fornecimento
de café da manhã e lanche da tarde e vale alimentação para realizar as refeições.
No estado do Amazonas, os valores referentes aos mesmos itens são:
4.3 Seguro de vida
A consolidação das leis do trabalho (CLT) dirige a relação contratantecontratado através de leis e diretrizes. No entanto, não existe nenhum tópico do
documento específico que exija a contratação de um seguro de vida para os seus
funcionários.
Porém, existem algumas convenções coletivas que demandam a contratação
do seguro de vida para os funcionários em determinadas áreas de atuação. Nelas se
inserem as convenções coletivas dos estados do Amazonas e São Paulo.
A Convenção Coletiva da Categoria da Construção Civil de SP (SINTRACON
SP), Clausula Décima-Oitava, Item VI, traz valores de coberturas mínimas de
indenizações, onde a construtora realizou cotações com empresas de Seguros de
Vidas.
4.4 Outros custos - mão-de-obra própria
Ao realizar a contratação de mão-de-obra própria a empresa conta com
outros custos além de salários, encargos e benefícios, provenientes de Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e Convenção Coletiva da
Categoria da Construção Civil (SINTRACON SP), que são eles:


Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual - EPI (NR 6). Considera-se Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou
produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de
riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.
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Filiação do Empregado no SECONCI que corresponde ao pagamento de 1%
sobre o valor do salário.



A contribuição mensal ao SECONCI-SP, o Serviço Social da Construção, é
obrigatória e definida na Convenção Coletiva de Trabalho da Construção
Civil, assinadas pelo SINDUSCON-SP (Sindicato da Indústria da Construção
Civil do Estado de São Paulo) com os Sindicatos e a Federação dos
Trabalhadores no Estado de São Paulo.



Atestado de Saúde Ocupacional - Admissional e Demissional (NR 7.4.1). O
PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) deve incluir,
entre outros, a realização obrigatória dos exames médicos: a) admissional; b)
periódico; c) de retorno ao trabalho; d) de mudança de função; e) demissional.
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5 DESEMPENHO DA MÃO DE OBRA
A necessidade de melhoria de indicadores de desempenho da mão de obra
atuante nos canteiros de obra no setor da construção civil, a cada dia se torna mais
importante na busca dos resultados organizacionais planejados pelas empresas que
atuam no setor da construção civil no Brasil.
Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e
pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), em 2011, aponta que
89% entre 385 empresas da construção civil pesquisadas sofrem com a falta de
trabalhadores qualificados e 94% das empresas têm dificuldades em encontrar
profissionais com qualificação básica, como pedreiros e serventes. Entre as
principais causas, de acordo com a mesma pesquisa é possível destacar: primeiro é
a alta rotatividade dos trabalhadores, fato reclamado por 56% das empresas. Na
opinião de 53% das empresas, a má qualidade da educação básica é o segundo
maior obstáculo na busca pela qualificação, e o receio em perder os trabalhadores
para o mercado foi apontado como terceiro maior empecilho na qualificação,
segundo 47% das empresas.
Segundo Lara et al. (2005) a mão de obra da construção civil representa
grande porcentagem no custo total da obra, além de influenciar diretamente em
outras variáveis, como desperdícios de materiais, ferramentas e equipamentos,
retrabalho de atividades nos canteiros de obras, atrasos de cronogramas e
consequente elevação dos custos da construção, entre outros.
Mas de acordo com Lara et al. (2005) a empresa poderá exercer um papel
fundamental no resultado oferecendo programas de qualificação aos funcionários a
fim de desenvolver nestes melhores índices de eficiência, rendimento, qualidade de
execução, dedicação, produtividade, educação e vários outros, através da elevação
dos seus conhecimentos práticos e teóricos e principalmente de sua autoestima.
Costa e Tomasi (2009) afirmam que só muito recentemente, e ainda de forma
incipiente, a construção tem se preocupado com a formação dos trabalhadores. Ainda
é muito comum empresas que não investem em treinamento de seus colaboradores
considerando que não se viabiliza devido à alta rotatividade da mão de obra do setor
da construção civil no Brasil, ou ainda é possível observar empresas que não se
preocupam com capacitação dos operários em canteiros de obras ao optar pela
terceirização de serviços.
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5.1 Qualidade da mão de obra na construção civil
De acordo com Farah (1996), construir com qualidade e baixo custo não
dependem somente das técnicas ou dos tipos de materiais empregados, mas
também da mão de obra empregada, ou seja, para as empresas alcançarem seus
objetivos ficam dependentes do desempenho do trabalhador que é responsável por
determinada função ou setor de trabalho.
Segundo Mutti (1995), o que caracteriza a desqualificação da mão-de- obra é
o fato de que os operários que ingressam na construção civil veem nessa indústria,
talvez a única alternativa de emprego justamente por não possuir uma qualificação
profissional. Entretanto, para Martignago e Brandli (1997), além deste fator pode-se
destacar ainda como causas da desqualificação: a ausência de treinamento, baixos
salários e a falta de segurança no ambiente de trabalho (a obra) que, constitui numa
barreira à melhoria da qualidade do produto.
A Sondagem Especial da Construção Civil, realizada em 2011 pela CNI/CBIC,
sobre a falta de trabalhador qualificado revela que, para 89% das empresas do setor
da construção pesquisadas, a falta de trabalhador qualificado é um problema para
as empresas.
O resultado da baixa qualificação da mão de obra e pouco investimento em
treinamento pelas empresas do setor, ainda tem sido o elevado desperdício de
insumos e o retrabalho uma vez que, apesar da importância na produção, as
atividades não são realizadas da forma correta e acabam, na maioria das vezes,
tendo de serem refeitas ou consertadas (PAIVA, 2003).
Cavalcante (2004) descreve que as organizações precisam adotar estratégias
para que possam prestar seus serviços de forma diferenciada. Para isso duas
ferramentas devem ser adotadas: a qualificação e a motivação dos indivíduos
pertencentes ao processo.
Segundo Cantisani e Castelo (2015) a questão do mercado de trabalho na
construção civil ainda se configura uma preocupação importante do empresário.
O setor viveu o encerramento de um ciclo de crescimento, mas necessidades
e demandas habitacionais e infraestrutura elevadas indicam que a retomada do
crescimento deverá passar pelo setor da construção no Brasil. Nesse sentido a
pouco disponibilidade de mão de obra qualificada se mostra fator crítico para o
sucesso de um novo ciclo de investimentos no setor da construção no Brasil.

44

Segundo Carvalho (2011), a carência de mão de obra qualificada na
construção civil tem se tornado um dos principais fatores prejudiciais dos processos
em construções, diminuindo o ritmo do crescimento do setor.
5.2 Produtividade na construção civil
Segundo SOUZA (2006), a produtividade consiste na relação entre as entradas
de um processo (materiais, mão-de-obra etc.) e as saídas do mesmo (m2 de alvenaria,
metros de tubulações etc.) e segundo o mesmo autor, também consiste na eficiência
da transformação do esforço humano em serviços de construção.
Segundo SOUZA (1996, apud Santos 2019), a produtividade consiste na
eficiência da transformação do esforço humano em serviços de construção,
conforme ilustrado na figura 1 - Produtividade da mão-de-obra.
Figura 1- Produtividade da mão-de-obra.

Fonte: SOUZA (1996, apud Santos 2019).

É importante diferenciar os conceitos de produtividade e produção. Segundo
Dias (2014), a produção é apenas uma medida de resultados, ou seja, um dado
sobre o que foi produzido em determinada empresa por um período, enquanto
produtividade é a capacidade de se produzir mais utilizando cada vez menos em
menos tempo. Segundo o mesmo autor, a produtividade está intimamente ligada à
melhor ou pior utilização dos recursos produtivos disponíveis em uma empresa,
dentre eles: espaço físico, ferramentas, mão-de-obra, insumos, técnicas de
gerenciamento, meio de transporte interno e externo, informatização, horário de
trabalho, etc.
O aumento da produtividade está diretamente relacionado à utilização
otimizada e integrada dos diversos fatores e recursos que contribuem na formação,
movimentação e comercialização de um produto.
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Com isso é possível afirmar que o aumento da produtividade está diretamente
ligado ao aumento da produção com os mesmos recursos disponíveis (mão de obra,
tempo, materiais, equipamentos, etc.).
A produtividade da mão-de-obra é mensurada através do indicador
denominado Razão Unitária de Produção (RUP), termo introduzido através de
trabalhos sobre o assunto realizados por Souza (1996) que relaciona os homens-hora
(Hh) despendidos (entradas do processo), as quantidades de produtos obtidos
(Quantidade de serviço), ou seja, as saídas do processo.
Matematicamente, a RUP é calculada de acordo com a equação:
RUP = H.h / QS
Onde:
H.h = Homens-hora dispendidos na execução do serviço.
QS = Quantidade de serviço executado pela mão de obra num determinado tempo.

Segundo Souza (1996), para calcular o RUP considera-se a quantidade
“liquida” de serviço executado. No caso de serviços de execução de alvenarias de
vedação, a quantidade de serviço será medida em área e não se considera qualquer
expectativa/percentual de perdas embutida nos orçamentos, e se considera o tempo
em que os operários estiveram disponíveis para o trabalho, ou seja, são
considerados tanto os tempos produtivos quanto improdutivos.
5.2.1 Fatores que impactam a produtividade da mão de obra na construção civil
A indústria da construção civil se caracteriza por ser um importante vetor
econômico no Brasil, além disso, é grande gerador de empregos, especialmente aos
profissionais de mais baixa qualificação. A baixa qualificação associada aos
trabalhadores da construção civil, segundo a consultoria EY (antiga Ernst & Young),
é um dos fatores críticos a influenciar negativamente a produtividade do setor.
Segundo Nasirzadeh e Nojedehi (2013, apud Pariza, Naas e Garcia, 2016), é
necessário investimento para investigação dos fatores que afetam a produtividade,
embora sejam complexos e correlacionados entre si, não existindo, segundo estes
autores, uma única causa para a baixa produtividade do setor. Segundo Agência
Brasileira de Desenvolvimento Industrial ABDI (2009), o prazo médio para execução
de obras de edificações no Brasil é três vezes maior que nos Estados Unidos.
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Figura 2 - Fatores que influenciam na produtividade.
Pesquisador/ano
Allen (1995)
Adrian (1997)
Rojase Aramvareekul (2003)

Fatores que influenciam na produtividade
Nível de habilidade dos trabalhadores.
Impacto do trabalho por turnos na produtividade/estendeu a ideia de agendamento de tarefas mais difíceis.
Descobriram que a habilidade de gestão é um dos impulsionadores mais influentes da produtividade.
Mostraram que a variabilidade no desempenho dos projetos estão correlacionados

Thomas et al.(2002)

ao fluxo de equipamentos, informação, natureza do projeto, método de construção,
o congestionamento, o mau tempo, trabalhos fora de sequência e as práticas de gestão
da força de trabalho, condições meteorológicas adversas, programação de horas extras, entre outros.

Pan (2007)
Hanna (2005)
Hanna et al. (2008)
Westover et al. (2010)
Goodrum et al. (2009)
Walkins et al. 2009

Impacto das chuvas no projeto.
Impacto das horas extras.
Avaliação dos turnos de trabalho.
Impacto da satisfação do trabalhador e o compromisso organizacional.
Constatou que as atividades apresentam significativa melhora no longo prazo quando implementadas
mudanças na tecnologia de materiais.
Mostrou que o congestionamento em canteiros de obras pode reduzir a produtividade.

Fonte: PARIZI, Carla; NÄÄS, Irenilza; GARCIA, Solimar. Fatores que influenciam na
produtividade do trabalhador da construção civil. Revista Espacios, Vol. 38, Nº 19, Ano
2017.

Numa obra de construção civil, segundo o Núcleo de Orientação de Inovação
da Edificação (NORIE), alguns pontos podem impactar a produtividade de mão de
obra em canteiros de obras, como segue:
a) Mau tempo: devido às chuvas em determinadas regiões, o impacto negativo
nos índices de produtividade pode representar atrasos nas atividades e
consequentemente nas entregas das obras;
b) Complexidade e continuidade do projeto: Diversos projetos, com elevados
graus de complexidade, seja por questões internas ou externas à empresa,
podem demandar mão de obra específica e necessidade de treinamentos
especiais, gerando aumento de custos para a organização e impactando
negativamente na produtividade do projeto.
c) Horas extras: com o acréscimo de horas extras de funcionários, teoricamente
haverá aumento nos custos de mão de obra. Entretanto deverá ser avaliado
se o aumento na produtividade é equivalente ao acréscimo de custos com as
horas extras, e concluir a respeito do custo-benefício destes horários
adicionais de trabalho.
d) Rotatividade: as mudanças de turno e constantes alterações de equipes de
trabalho em grandes construções, naturalmente é possível ser identificado
grande variabilidade no desempenho da mão de obra envolvidas nos
serviços;
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e) Absenteísmo: a ausência ou atraso dos funcionários no setor da construção
civil tem impacto na produção de suas equipes de trabalho, e podendo
representar também redução de produtividade dos funcionários e até mesmo
atraso na conclusão da construção;
f) Motivação da mão-de-obra: a motivação da mão de obra envolvida nas
atividades na construção civil é fator decisivo para o comprometimento de
todos os integrantes das equipes de trabalho no cumprimento dos objetivos
das empresas.
5.3 Capacitação da mão de obra na construção civil
A construção civil tem um histórico, dentro da indústria, de executar
processos manuais de construção onde alguns chegam a ser quase artesanais.
Analisando este histórico é perceptível que o cenário não sofreu grandes mudanças,
quando focamos na qualificação profissional, onde é percebido que ainda é
desenvolvido trabalhos manuais e artesanais como em séculos passados, a profissão
é aprendida na prática de colaborador para colaborador, com baixo investimento em
treinamento, e as tecnologias construtivas, em essência, se mantem as mesmas com
a figura do master builders estando a cargo do mestre-de-obras que conduz a
diversidade de colaboradores com o conhecimento empírico.
Conforme Oliveira, Sá & Silva (2012, apud Silva, Soares, 2014) “a
necessidade de qualificar o profissional da construção civil, constituir-se-á em sólida
alavanca para a contribuição do sucesso e permanência desse setor no mercado
existente.” O investimento em Treinamento e Desenvolvimento (T&D) deve estar em
primeiro plano nos orçamentos das empresas, visto sua elevada importância e
capacidade de retorno financeiro.
Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged), divulgado em (25/09) pela Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial
de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, referentes à agosto de 2019,
a indústria da construção apresentou pelo quinto mês consecutivo saldo positivo no
emprego formal. Em agosto de 2019, o número de trabalhadores com carteira
assinada na construção, em todo o País, foi de 2,072 milhões, com expansão de
17.306 vagas decorrentes de 131.721 admissões e 114.415 desligamentos em
relação ao mês anterior.

48

No entanto, grande parte da mão de obra formal que atua no setor da
construção.
Não havendo oferta de trabalhadores devidamente capacitados e sendo estes
exigidos pelo complexo processo de produção em edifícios, não há alternativa do
setor da construção civil senão investir na capacitação dos operários, empregando
para isto recursos próprios, uma ação com a qual parte da indústria da construção
vem convivendo há muito tempo, ou seja, “é a resposta da iniciativa privada ao
descompasso entre o desenvolvimento econômico e a evolução do ensino técnico”
(O Estado de São Paulo, 15/05/2007 apud ABRAMAT e Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo).
Conforme a Fundação para o Desenvolvimento da Engenharia é possível
classificar o grau de instrução dos operários da construção civil da seguinte forma:
não qualificada: para qual são exigidas apenas aptidões psicomotoras e mentais carga, descarga, vigilância, limpeza e outras; semiqualificada: na qual, além dos
requisitos anteriores, são exigidas aptidões para automatização que lhes permita
operar alguns equipamentos mecânicos, como britadeira, betoneira, monta-cargas, e
outras e qualificada: o trabalhador deve apresentar, além das capacidades
anteriores, conhecimentos tecnológicos específicos, formação profissional, nível de
escolaridade de 1o grau, capacidade de leitura de plantas, conhecimento de
operações matemáticas e de escalas. Na construção civil seus processos construtivos
têm uma característica que eleva a quantidade de operários das categorias “a” e “b”,
reforçando o estigma de desqualificação genérica do ofício (Santos; Carreiro,2010).
Podemos acrescentar os dados apresentados por (Abramat,2007): “baixa
capacitação e escolaridade: 72% dos trabalhadores nunca realizaram cursos ou
treinamentos; 80% possui menos de quatro anos de estudo e 20% são analfabetos;
elevada rotatividade: 56,5% estão há menos de um ano na empresa; 47% há menos
de cinco anos no setor; baixos salários: 50% ganham menos de dois salários
mínimos; elevado índice de acidentes: representam 21,3% do total de trabalhadores
acidentados no Brasil”. Diante das informações, é evidente que o contexto social que
os trabalhadores da construção civil estão inseridos, impacta no nível de sua formação
tecnológica e por efeito compromete a produtividade e qualidade dos produtos da
indústria da construção.
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Deste modo é evidente que investir em qualificação profissional não é um
programa social ou meio de criação de valor agregado, mas uma solução,
irrevogável, para melhoria contínua dos processos de construção. “A capacitação
profissional é condição essencial para um setor aumentar a produtividade e atender
às exigências da qualidade, da segurança do trabalho e do meio ambiente,
avançando na adoção das novas tecnologias de produção” (Oliveira Sá; Silva, 2012,
p.3).
Nas palavras de Chiavenato (1999) “a educação corporativa põe o foco no
desenvolvimento do quadro de pessoas com vistas a obter resultados nos negócios”.
Fortes

(2013)

considera

o

treinamento

como

um

mecanismo

de

desenvolvimento das competências nas pessoas, proporcionando colaboradores
criativos, inovadores e produtivos contribuindo para os objetivos da organização.
Contudo um programa de qualificação e desenvolvimento profissional deve ter
objetivos específicos traçados, ter a capacidade de adequação as necessidades do
público-alvo e proposta pedagógica atraente interligando as tecnologias modernas e
conhecimentos técnicos disponíveis.
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6 GESTÃO DE RISCOS
Segundo Terribili Filho (2010), cita que risco representa um evento que pode
ou não ocorrer em um projeto, entretanto, caso se torne realidade trará impactos ao
projeto, em termos de custos, prazos, qualidade ou satisfação do usuário.
Segundo Brasiliano (2010), as empresas devem focar esforços em reduzir os
riscos existentes e/ou os que possam se manifestar no futuro e na maximização das
oportunidades de negócio, sendo necessário conhecer os riscos que a afetam e
seus impactos sobre os seus negócios.
A Gestão de riscos é o processo de identificar possíveis riscos, ponderar
sobre suas possíveis consequências e posteriormente elaborar e executar planos
para amortizar tais efeitos negativos (Portny, 2015).
Os resultados da pesquisa apresentados na tabela 10, demonstram que as
empresas estão mais capacitadas no gerenciamento do custo, do escopo e do
tempo, entretanto, o gerenciamento de riscos é a área de conhecimento com pior
desempenho de maturidade, recebendo classificação média de 2,85 numa escala de
1 a 5.
Tabela 10 - Maturidade das oito áreas do gerenciamento de projetos.
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Fonte: Ibbs e Kwak (2000) apud FRASSON, 2016, p.21.

Organizações com níveis elevados de maturidade encaram os riscos de modo
proativo e perspicaz, considerando a cultura da gestão dos riscos como um dos
fatores mais importantes da organização (Rovai, 2005).
Este trabalho adotará como fonte para a identificação dos riscos, avaliação
dos seus fatores de riscos, análise e avaliação dos riscos corporativos, o Método
Avançado de Análise e Resposta aos Riscos Corporativos, conforme Brasiliano
(2010).
6.1 Componentes dos riscos em projetos
Segundo Salles Jr, C. et al (2009), todo risco tem, obrigatoriamente, três
componentes:


O evento em si, onde deve ser identificada a causa raiz (fonte) do risco, bem
como seu efeito (consequência);



Uma probabilidade associada;



Um impacto no projeto.
Segundo Salles Jr, C. et al (2009), é possível perceber nesses três

componentes citados, que a probabilidade está diretamente associada à causa,
assim como o efeito está associado ao impacto, significando que, se tomarmos
ações sobre a causa do risco, estaremos mexendo na probabilidade de o risco
acontecer; se tomarmos ações sobre o efeito do risco, estaremos mexendo no
impacto.
Nesta dissertação, utilizaremos estes três componentes, mais adiante, para
fazer a análise dos riscos, atribuindo graus de impacto e de probabilidade a cada
um, segundo o Framework do Processo de Gestão de Riscos em Projetos - Método
Brasiliano.
6.2

Norma brasileira ABNT NBR ISO 31000 - gestão de riscos
A ABNT NBR ISO 31000:2018 - Gestão de riscos, fornece diretrizes para

gerenciar riscos enfrentados pelas organizações.
Segundo a norma ABNT NBR ISO 31000:2018:
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O propósito da estrutura da gestão de riscos é apoiar a organização
na integração da gestão de riscos em atividades significativas e
funções. A eficácia da gestão de riscos dependerá da sua integração
na governança e em todas as atividades da organização, incluindo a
tomada de decisão. Isto requer apoio das partes interessadas, em
particular da Alta Direção.

Segundo a mesma norma, o desenvolvimento da estrutura de gestão de
riscos engloba integração, concepção, implementação, avaliação e melhoria da
gestão de riscos através da organização, sendo fundamental que a organização
avalie suas práticas e processos existentes de gestão de riscos, avalie quaisquer
lacunas e aborde estas lacunas no âmbito da estrutura. A figura 3 ilustra os
componentes de uma estrutura.
Figura 3 - Estrutura de gestão de riscos.

Fonte: ABNT NBR ISO 31000:2018.

6.2.1 Processo de gestão de riscos
Segundo a norma ABNT NBR ISO 31000:2018, o processo de gestão de
riscos demanda a aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas para as
atividades de comunicação e consulta, estabelecimento do contexto e avaliação,
tratamento, monitoramento, análise crítica, registro e relato de riscos. O processo de
gestão de riscos, conforme ABNT NBR ISO 31000:2018, é ilustrado na figura 4.
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Figura 4 - Processo de gestão de riscos.

Fonte: ABNT NBR ISO 31000:2018.

A ABNT NBR ISO 31000:2018 ressalta que pode haver muitas aplicações do
processo de gestão de riscos em uma organização, personalizadas para alcançar
objetivos e para se adequar aos contextos externo e interno nos quais são
realizadas. Convém que a natureza dinâmica e variável do comportamento humano
e cultura seja considerada ao longo do processo de gestão de riscos.
6.2.2 Escopo, contexto e critérios
Conforme descreve a ABNT NBR ISO 31000:2018, é importante a definição
do escopo, contexto e critérios para a personalização do processo de gestão de
riscos, permitindo um eficaz processo de avaliação e tratamento de riscos.
Segundo a norma, como o processo de gestão de riscos pode ser aplicado
em diferentes níveis (por exemplo, estratégico, operacional, programa, projeto ou
outras atividades), é importante ser claro sobre o escopo em consideração, os
objetivos pertinentes a serem considerados e o seu alinhamento aos objetivos
organizacionais.
Conforme a ABNT NBR ISO 31000:2018, é conveniente que o contexto do
processo de gestão de riscos seja estabelecido a partir da compreensão dos
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ambientes externo e interno no qual a organização opera, e convém que reflita o
ambiente específico da atividade ao qual o processo de gestão de riscos é aplicado.
Assim, compreender o contexto é importante porque:


A gestão de riscos ocorre no contexto dos objetivos e atividades da
organização;



Fatores organizacionais podem ser uma fonte de risco;



Propósito e escopo do processo de gestão de riscos podem estar interrelacionados com os objetivos da organização como um todo.

6.2.3 Processo de avaliação de riscos
ABNT NBR ISO 31000:2018 descreve:
O processo de avaliação de riscos é o processo global de
identificação de riscos, análise de riscos e avaliação de riscos.
Convém que o processo de avaliação de riscos seja conduzido de
forma sistemática, iterativa e colaborativa, com base no
conhecimento e nos pontos de vista das partes interessadas.

Segundo a norma citada, o processo de avaliação de riscos é composto pelas
seguintes atividades: Identificação de riscos, análise de riscos e avaliação de riscos.
Conforme a norma, o propósito da identificação de riscos é encontrar,
reconhecer e descrever riscos que possam ajudar ou impedir que uma organização
alcance seus objetivos. Informações pertinentes, apropriadas e atualizadas são
importantes na identificação de riscos.
Segundo a ABNT NBR ISO 31000:2018, o propósito da análise de riscos é
compreender a natureza do risco e suas características, incluindo o nível de risco,
onde apropriado. A análise de riscos envolve a consideração detalhada de incertezas,
fontes de risco, consequências, probabilidade, eventos, cenários, controles e sua
eficácia. Ainda conforme a norma, um evento pode ter múltiplas causas e
consequências e pode afetar múltiplos objetivos.
Conforme a mesma norma, o propósito da avaliação de riscos é apoiar
decisões, envolvendo a comparação dos resultados da análise de riscos com os
critérios de risco estabelecidos para determinar onde é necessária ação adicional. É
importante que o resultado da avaliação de riscos seja registrado, comunicado e
então validado nos níveis apropriados da organização.
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6.2.4 Tratamento de riscos
O propósito do tratamento de riscos é selecionar e implementar opções para
abordar riscos.
O tratamento de riscos envolve um processo iterativo de: formular e
selecionar opções para tratamento do risco; planejar e implementar o tratamento do
risco; avaliar a eficácia deste tratamento; decidir se o risco remanescente é
aceitável; se não for aceitável, realizar tratamento adicional.
6.2.5 Monitoramento e análise crítica
Segundo a ABNT NBR ISO 31000:2018:
O propósito do monitoramento e análise crítica é assegurar e
melhorar a qualidade e eficácia da concepção, implementação e
resultados do processo. Convém que o monitoramento contínuo e a
análise crítica periódica do processo de gestão de riscos e seus
resultados sejam uma parte planejada do processo de gestão de
riscos, com responsabilidades claramente estabelecidas.

Segundo a norma, é conveniente o monitoramento e análise crítica em todos
os estágios do processo. As etapas de monitoramento e análise crítica incluem
planejamento, coleta e análise de informações, registro de resultados e fornecimento
de retorno.
6.3 PMBOK
O PMI (Project Managemente Institute) define o conhecimento em
gerenciamento de projectos (PMBOK) como um termo que descreve o conhecimento
no âmbito da profissão de gerenciamento de projetos. O conhecimento em
gerenciamento de projetos inclui práticas tradicionais comprovadas amplamente
aplicadas, bem como práticas inovadoras que estão surgindo na profissão.
O conjunto de conhecimentos (BOK) inclui materiais publicados e inéditos.
Este conjunto de conhecimentos está em constante evolução. Assim, o PMBOK
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identifica um subconjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos
geralmente reconhecidos como boas práticas.
Segundo o PMBOK, os processos de gerenciamento de projetos são
categorizados por áreas de conhecimento. Estas são definidas por seus requisitos
de conhecimento e descritas em termos dos processos que a compõem: práticas,
entradas, saídas, ferramentas e técnicas.
As dez áreas de conhecimentos descritas no PMBOK são: gerenciamento da
integração do projeto, gerenciamento de escopo do projeto, gerenciamento do
cronograma do projeto, gerenciamento de custos do projeto, gerenciamento da
qualidade do projeto, gerenciamento dos recursos do projeto, gerenciamento das
comunicações do projeto, gerenciamento dos riscos do projeto, gerenciamento das
aquisições do projeto e gerenciamento das partes interessadas do projeto.
Segundo o PMBOK, o gerenciamento dos riscos do projeto inclui os
processos de condução de planejamento, identificação e análise de gerenciamento
de risco, planejamento de resposta, implementação de resposta e monitoramento de
risco em um projeto.
6.3.1 Planejamento e identificação dos riscos do projeto
Planejar o gerenciamento de riscos, segundo o PMBOK, é o processo de
definição de como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um
projeto. O principal benefício deste processo é garantir que o grau, o tipo e a
visibilidade do gerenciamento dos riscos sejam proporcionais.
Segundo o PMBOK:
Identificar os riscos é o processo de identificação dos riscos
individuais do projeto, bem como fontes de risco geral do projeto, e
de documentar suas características.

Assim o principal benefício deste processo é a documentação dos riscos
individuais existentes no projeto e das fontes de risco do projeto. Também reúne
informações para que a equipe do projeto possa responder de forma apropriada aos
riscos identificados.
6.3.2 Análise qualitativa dos riscos
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Segundo o PMBOK, a análise qualitativa dos riscos busca priorizar os riscos
individuais do projeto para avaliação e tomada de ação por parte dos gestores do
projeto, incluindo a avaliação da probabilidade de ocorrência e impacto, assim como
outras características, buscando concentrar os esforços nos riscos alta prioridade.
As entradas e saídas deste processo são apresentadas como demonstrado
na figura 5.
Figura 5 - Realizar a análise qualitativa dos riscos - Entradas e saídas.

Fonte: PMBOK (2018).

Segundo PMBOK (2018), a análise qualitativa dos riscos avalia a prioridade
dos riscos individuais identificados no projeto, adotando como premissa as
respectivas probabilidades e impactos correspondentes sobre os objetivos do
projeto, sendo essas avaliações subjetivas pois baseiam-se nas percepções
individuais dos integrantes da equipe do projeto.
6.3.3 Planejar as respostas aos riscos
Segundo o PMBOK:
Planejar as Respostas aos Riscos é o processo de desenvolver
alternativas, selecionar estratégias e acordar ações para lidar com a
exposição geral aos riscos, e também tratar os riscos individuais do
projeto. O principal benefício deste processo é que identifica formas
apropriadas de abordar o risco geral e os riscos individuais do
projeto.
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Figura 6 - Diagrama de fluxo de dados do processo.

Fonte: PMBOK (2018).

As respostas aos riscos devem ser efetivas e apropriadas a fim de minimizar
ameaças individuais, maximizar oportunidades individuais e reduzir a exposição
geral ao risco do projeto (PMBOK, 2018).
Segundo o PMBOK (2018), após a identificação dos riscos do projeto, análise
e priorização dos mesmos, o planejamento de resposta aos riscos individuais deve
ser desenvolvido pelo responsável indicado a resolução de cada risco individual.
Mediante as diretrizes do PMBOK e outras melhores práticas o Brasiliano
(2010), elaborou o Framework do Processo de Gestão de Riscos em Projetos Método Brasiliano, o qual define, um processo estruturado, através de critérios e
ferramentas para execução das atividades a serem executadas no processo de
gestão de riscos.
6.4 Gestão de riscos no setor da construção civil
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O setor da construção civil no Brasil vem passando por grandes avanços nos
últimos anos, com o desenvolvimento de novas tecnologias, no setor imobiliário e
obras pesadas, aumento do mercado imobiliário e investimentos do setor público por
meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e minha casa minha vida
(MCMV), além de parcerias entre o setor público e privado (PPP) para
implementação de novas construções.
Com o desenvolvimento do setor da construção civil no Brasil, ganha cada
vez mais ênfase a carência de mão de obra especializada, fator característico deste
setor.
Diante do cenário em que a indústria da construção civil no Brasil se
enquadra, há demanda por uma eficiente gestão de risco em seus processos como
forma de garantir maior segurança aos acionistas e investidores, através de
informações mais qualificadas sobre os riscos que os mesmos estão assumindo,
bem como apresentar aos mesmos o plano como tais riscos são levados geridos
durante o desenvolvimento das construções.
Contudo, entre várias empresas do setor da construção civil no Brasil,
identifica-se pouco investimento na gestão dos riscos na fase de planejamento dos
empreendimentos, e o não acompanhamento posteriormente, durante a implantação
do projeto, o que torna o setor sempre muito exposto a "imprevistos".
6.4.1

Identificação de riscos

Segundo Carvalho e Rabechini Jt, 2005, o processo de identificação dos riscos
em projetos pode ser visto como crítico, pois apenas os riscos conhecidos ou
identificáveis podem ser adequadamente equacionados. Os riscos relacionados à
contratação de serviços de alvenaria de vedação, cujo serviço está inserido no tema
desta dissertação, também podem estar alinhados a estes conceitos.
Segundo Brasiliano (2010), a fase de análise de riscos desenvolve a
compreensão dos riscos, com isso, a empresa poderá tomar decisão sobre seu
tratamento. A análise envolve a apreciação das causas e as fontes de risco, suas
consequências

positivas

e negativas,

e a probabilidade

de que

essas

consequências possam ocorrer.
Para identificação dos riscos em projetos, podem ser utilizadas as seguintes
ferramentas: Brainstorming e Brainwritting, e análise SWOT.
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Após o processo de identificação de riscos é possível obter como produto final, a
lista de riscos (oportunidades e ameaças) identificados e descritos corretamente
(com causa e efeito), ou seja, categorizados.
Segundo Brasiliano (2010), esta é a fase mais estratégica do processo de
gestão e análise de riscos, pois sem identificar os riscos e seus fatores de riscos
concretamente, o estudo passa a ser superficial.
Segundo Brasiliano (2010), é necessário o desmembramento do risco em
fatores ou causas, que podem estar dentro do controle da Unidade de Negócio ou
serem incontroláveis. Os fatores de risco são na realidade a origem e ou causa de
cada riscos. Para compreender o risco - a condição - a soma de todos os fatores,
há a necessidade de dissecar o fluxo de cada processo.
Neste trabalho será adotado o Framework do Processo de Gestão de Riscos em
Projetos - Método Brasiliano, utilizando a ferramenta da qualidade o Diagrama de
Causa e Efeito, o chamado Diagrama de Ishikawa ou Espinha de Peixe.
O diagrama da qualidade possui seis macros causas ou fatores de
detalhamento. São denominados de 6M: Mão de Obras, Método, Meio Ambiente,
Máquina, Material e Monitoramento. O diagrama abaixo exemplifica:
Figura 7 - Diagrama de Ishikawa.

Fonte: Brasiliano (2010).

6.4.2

Brainstorming
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Brainstorming, ou tempestade de ideias, é uma reunião em grupo para debate
sobre soluções a um problema, e nesse caso, visa a identificação dos riscos do
projeto.
O objetivo central é o estímulo à geração de ideias criativas para velhos ou
novos problemas em um projeto.
A técnica foi proposta pelo norte-americano Alex Faickney Osborn na década
de 40, a partir do entendimento de que soluções coletivas trariam resultados
melhores e mais criativos do que medidas individuais e isoladas.
De acordo com o modelo de Osborn, o brainstorming deve ter as seguintes
características:


Quantidade: quanto mais ideias direcionadas especificamente ao mesmo
problema, melhor.



Flexibilidade: como a busca é por novas abordagens na solução de um
problema, a fuga do tradicional é bem-vinda.



Liberdade: ideias não devem ser alvo de críticas durante uma sessão de
brainstorming.



Interatividade: as ideias apresentadas podem ser aperfeiçoadas ou mesmo
combinadas entre elas, dando origem a novas soluções.



Tangibilidade: as ideias sugeridas precisam ter a capacidade de sair do papel
e se transformar em ações concretas.



O Brainstorming é uma técnica decorrente do Brainstorming e possui os
mesmos objetivos, através da geração de ideias por escrito ao invés de
debates, compreendendo os seguintes passos:



Cada participante anota os principais riscos numa folha, sob o seu ponto de
vista;



Após um período combinado, as folhas são trocadas (no sentido horário, por
exemplo) entre os participantes;



Repete-se o passo quantas vezes forem necessárias e elabora-se uma lista
de riscos do grupo;


6.4.3

Selecionam-se os riscos que farão parte da lista final.
Análise SWOT
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Segundo Salles Jr, C. et al (2010), mais recentemente os gerentes de projetos
tem adotado a análise SWOT durante o processo de identificação dos riscos em um
projeto.
Brasiliano (2018) afirma que após a identificação de vários fatores é
necessário enxergar estrategicamente os fatores comuns a todos os riscos, e entre
eles os motrizes, aqueles capazes de potencializar os demais riscos analisados. O
autor recomenda a adoção da Matriz SWOT, ferramenta utilizar para identificação
dos pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades no contexto empresarial.
Segundo o mesmo autor, a Matriz SWOT/FOFA adaptada para a gestão de
riscos visualiza o todo, enquanto o diagrama de causa e efeito visualiza somente o
risco estudado.
Brasiliano (2018) descreve:

A avaliação das Forças e Fraqueza diz respeito às condições dos
nossos controles e nível de operacionalização, são processos que a
empresa possui domínio de ação e decisão. São os chamados
Fatores de Riscos Internos ou variáveis internas podendo ser
negativas (Fraquezas) ou positivas (Forças). Os Fatores de Riscos
considerados incontroláveis dizem respeito à ambiência externa,
podendo ser negativa (Ameaças) ou positivas (Oportunidades). Para
identificar a motricidade dos fatores de riscos são utilizados dois
critérios de avaliação, a Magnitude e importância.

Segundo Brasiliano (2018), a magnitude sendo positiva ou negativa, significa
a grandeza do evento no cenário empresarial com um todo, podendo ser ranqueada
no intervalo de -3 a 3, dentro do seguinte parâmetro:


(alto);



2 (médio);



1 (baixo) para cada elemento positivo (força ou oportunidade); e



-1 (baixo);



-2 (médio);



-3 (alto) para cada variável negativa (fraqueza ou ameaça).

Ainda segundo o autor:
“Importância significa a prioridade que esta variável deve
possuir perante o contexto do empresarial. É uma nota
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subjetiva com base na experiência do gestor e da equipe que
está avaliando o cenário”.
Para análise da importância, o Método Brasiliano adota 3 níveis de
pontuação:


3 (Muita importância);



2 (média importância);



1 (pouca importância).

Segundo Brasiliano (2018), objetivando a criação de um ranking, deve-se
multiplicar a magnitude e importância. Assim, os fatores de riscos de maior
pontuação são considerados motrizes pois podem gerar impactos nos demais riscos
identificados.
Figura 8 - Matriz SWOT – FOFA.

Fonte: Brasiliano (2018).

6.5

Classificação dos riscos
Segundo Brasiliano (2010), não há um tipo de classificação de riscos que seja

consensual e aplicável a todas as organizações, sendo importante se verificar as
particularidades do seu mercado e setor de atuação.
Segundo o Método Brasiliano, podemos especificar a Classificação dos riscos
da seguinte forma:
1. Estratégicos: Sua grande iniciativa falha, seus clientes abandonam, seu
setor chega a uma bifurcação na estrada, um concorrente aparentemente
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invencível aparece, sua marca perde a força, seu setor torna-se zona de
lucro zero, sua empresa para de crescer;
2. Financeiros: Risco de Taxas de Juros, taxas de câmbio, commodities, ações,
liquidez,

derivativos,

hedge,

concentração

(mercado),

inadimplência,

degradação de crédito, degradação das garantias, soberano, financiador,
concentração (crédito).
3. Operacional: Risco de Overload, obsolescência, presteza e confiabilidade,
equipamento, erro não intencional, fraudes, qualificação, produtos & serviços,
modelagem, sistêmico, concentração (operacional), imagem, catástrofe;
4. Conformidade/Legal: Risco de regulamentação, legislação e ou normas e
Políticas, tributário, contrato.
6.6

Análise dos riscos
Segundo Brasiliano (2010), a fase da avaliação de riscos é para auxiliar na

tomada de decisões com base nos resultados da análise de riscos, sobre quais
riscos necessitam de tratamento e a prioridade para a implementação do tratamento.
A avaliação de riscos envolve comparar o nível de risco encontrado durante a
análise de riscos. Deve-se utilizar uma Matriz de Riscos como ferramenta de gestão.
Segundo Brasiliano (2010), a avaliação de riscos pode ser realizada com
vários graus de detalhamento, dependendo do risco, da finalidade da análise e das
informações, dados e recursos disponíveis. A análise de riscos descrita neste
trabalho será a qualitativa (subjetiva), privilegiando o fator humano. Consiste na
utilização de critérios pré-estabelecidos com uma escala de valoração para a
determinação do nível do risco.
Figura 9 - Avaliação dos riscos.

Fonte: Brasiliano (2010).
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6.6.1 Probabilidade x Impacto
A probabilidade do risco é calculada através de dois critérios, sendo que cada
um deles possuirá um peso diferenciado, tendo em vista seu grau de importância.
Os critérios de probabilidade são:
Figura 10: Critérios para determinação do nível de probabilidade.

Fonte: Brasiliano (2010).

Segurança/Controle: É avaliada a questão da condição do risco, ou seja,
os fatores de riscos, mediante o diagrama de causa efeito.
Tabela 11 - Escala de pontuação de segurança/controle.
Segurança/Controle
Não há nenhum controle atuando nos fatores de riscos e/ou no risco
Os controles que atuam nos fatores de riscos e/ou no risco não previnem
ou detectam a concretização do risco
Os controles que atuam nos fatores de riscos e/ou no risco previnem ou
detectam parcialmente a concretização do risco
Os controles que atuam nos fatores de riscos e/ou no risco previnem ou
detectam satisfatoriamente a concretização do risco
Os controles que atuam nos fatores de riscos e/ou no risco previnem ou
detectam plenamente a concretização do risco
Fonte: Brasiliano (2010).

Pontuação
05
04
03
02
01

Frequência/Exposição: Frequência de ocorrência dos riscos na empresa
ou em empresas do mesmo segmento de negócio.
Tabela 12 - Escala de pontuação de frequência/exposição.
Frequência/Exposição
Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
Evento provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias
Evento deve ocorrer em algum momento

Pontuação
05
04
03
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Frequência/Exposição
Evento pode ocorrer em algum momento
Evento pode ocorrer em circunstâncias excepcionais
Fonte: Brasiliano (2010).

Pontuação
02
01

O nível de probabilidade (Pb) é o resultado da média ponderada dos dois
critérios de probabilidade (multiplicação do peso vezes a nota dividido pela soma
dos pesos), conforme demonstrado abaixo:
Segurança/Controles (5) + Frequência/Exposição (4)
Nível
de
Pb
_______________________________________________________
9 (soma dos pesos 5 + 4)

=

O nível de probabilidade possui a seguinte classificação:

Tabela 13 - Classificação do nível de probabilidade.
Grau de probabilidade
4,51 - 5,00
3,51 - 4,50
2,51 - 3,50
1,51 - 2,50
1,00 - 1,50
Fonte: Brasiliano (2010).

Escala
5
4
3
2
1

Nível de probabilidade
Elevado
Muito Alto
Alto
Médio
Baixo

Para mensurar o impacto, não devemos levar em consideração somente a
questão financeira. Com o objetivo de o gestor obter uma visão holística do impacto,
existe a necessidade de projetar todas as consequências que os riscos causam.
Cada critério de impacto possui um peso e uma nota de valoração tendo em vista o
nível de consequência. O objetivo é a obtenção de uma média ponderada,
equalizando desta forma o Nível de Impacto. Os critérios de impacto são:
Figura 11 - Critérios para determinação do nível de impacto.
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Fonte: Brasiliano (2010).

Cada subcritério de impacto possui os seguintes critérios para pontuação:
Tabela 14 - Escala de pontuação de imagem.
Imagem
De Caráter Internacional
De Caráter Nacional
De Caráter Estadual ou Municipal
De Caráter Local - Dentro da Empresa
De Caráter Individual - Dentro da Área
Fonte: Brasiliano (2010).

Pontuação
05
04
03
02
01

Tabela 15: Escala de pontuação de legal.
Legal
Pontuação
Questões legais em que há possibilidade de abertura de processo na esfera
criminal e/ou em órgãos fiscalizadores, havendo possibilidade da suspensão
05
das atividades da empresa e/ou prisão de empregados. Ação judicial muito
séria incluindo ações populares. Encerramento legal das operações.
Questões legais em que há possibilidade de abertura de processo na esfera
cível e/ou trabalhista de natureza pecuniária (sanção de multas), incluindo em
04
órgãos fiscalizadores.
Questões legais que há abertura de processo na esfera cível e/ou trabalhista
sem natureza pecuniária (sem sanção de multas), incluindo em órgãos
03
fiscalizadores.
Questões legais sem qualquer impacto ou que gerem processos
02
administrativos incluindo em órgãos fiscalizadores
Não há questões legais
01
Fonte: Brasiliano (2010).
Tabela 16: Escala de pontuação de prazo.
Prazo
Pontuação
Compromete o prazo de forma significativa. Por mais que se realize ajustes, o
05
prazo será comprometido
Compromete o prazo de forma representativa. Ajustes complexos podem ser
04
realizados para tentar mitigar os impactos
Compromete medianamente o prazo. Ajustes podem ser realizados, mas
03
trazem transtornos
Compromete levemente o prazo. Facilmente é possível realizar adaptações
02
para mitigar os impactos
Não compromete em nenhum aspecto o prazo
01
Fonte: Brasiliano (2010).
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Tabela 17 - Escala de pontuação de escopo.
Escopo
Pontuação
O escopo é extremamente afetado, há grande desvio do que fora planejado
05
sendo incapaz de atingir objetivos/metas de operação
O escopo é afetado, há um desvio do que fora planejado sendo possível
04
afetar os objetivos/metas de operação
O escopo é afetado, há um desvio do que fora planejado, porém, ajustes
03
possibilitam o alcance dos objetivos/metas de operação
O escopo é levemente afetado, há um desvio do que fora planejado e
02
pequenos ajustes possibilitam o alcance dos objetivos/metas de operação
Não afeta o escopo
01
Fonte: Brasiliano (2010).

Determinação do nível de impacto: O nível de impacto é o resultado da
média ponderada dos quatro critérios de impacto (multiplicação do peso versus a
nota dividido pela soma dos pesos), conforme demonstrado abaixo:
Imagem*5 + Legislação*2 + Prazo*4 + Escopo*5
Nível de Impacto = __________________________________________________
16 (soma dos pesos 5+2+4+5)

O resultado do nível de impacto é a tabela abaixo.
Tabela 18 - Classificação do nível de impacto.
Grau de Impacto
4,51 - 5,00
3,51 - 4,50
2,51 - 3,50
1,51 - 2,50
1,00 - 1,50

Escala
5
4
3
2
1

Nível de Impacto
Massivo
Severo
Moderado
Leve
Muito Leve

Fonte: Brasiliano (2010).

6.7 Matriz de riscos
Segundo o Brasiliano (2018), a relevância dos riscos possui como parâmetro
a matriz de riscos e o seu resultado é o grau de criticidade do risco, ou seja, é a
priorização que a empresa deve utilizar para tratar cada risco, sendo a matriz de
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riscos dividida em quadrantes e para cada quadrante existe uma estratégia de
tratamento e priorização.
O Método Brasiliano, através da Matriz de Riscos demonstra os pontos de
cruzamento (horizontal e vertical) da probabilidade de ocorrência e do impacto.
Quanto maior for a probabilidade e o impacto de um risco, maior será o nível do
risco.
Figura 12 - Matriz de riscos – Criticidade.

Fonte: Brasiliano (2018).

Segundo o Método Brasiliano, para cada quadrante da Matriz de Riscos,
temos as seguintes classificações e priorizações de tratamento:


Quadrante I (Vermelho): Os riscos existentes são aqueles que têm alta
probabilidade de ocorrência e poderão resultar em impacto extremamente
severo, caso ocorram. Exigem a implementação imediata das estratégias de
proteção e prevenção, ou seja, ação imediata. Ações de 0 a 30 dias.



Quadrante II (Laranja): Localizam-se ameaças que poderão ser muito
danosas à organização, podendo possuir tanto baixa probabilidade e alto
impacto como baixo impacto e alta probabilidade. Essas ameaças devem
possuir respostas rápidas, que para isso devem estar planejadas e testadas
em um plano de contingência, emergência, continuidade de negócios, além
de ações preventivas. A diferença do quadrante I é que as ações podem ser
implementadas com mais tempo. São riscos que devem ser constantemente
monitorados. Ações de 0 a 90 dias.



Quadrante III (Amarelo): Localizam-se os riscos com alta probabilidade de
ocorrência, mas que causam consequências gerenciáveis à organização. Os
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riscos classificados nesse quadrante devem ser monitorados de forma
rotineira e sistemática, podendo também possuir planos de emergência.
Ponto de monitoramento 1 vez a cada 60 dias.


Quadrante IV (Verde): Os riscos classificados no quadrante IV possuem baixa
probabilidade e pequeno impacto, representando pequenos problemas e
prejuízos. Esses riscos somente devem ser gerenciados e administrados, pois
estão na zona de conforto. Ponto de monitoramento 1 vez a cada 90 dias.

6.8 Matriz de impactos cruzados
O COSO II - ERM de 2004, na fase de identificação de riscos, solicita que a
instituição identifique e realize a interdependência entre os riscos. “Via de regra os
eventos não ocorrem de forma isolada. Para identificar os eventos, a administração
deve entender o modo pelo qual eles se inter-relacionam”, conforme mencionado
pelo COSO - Gerenciamento de Riscos Corporativos. O Fórum Mundial, através de
seus Global Risk Report, desde 2014, enfatiza a necessidade das instituições
realizarem a interdependência e ou interconectividade entre riscos, visando
identificar os denominados Riscos Motrizes e seus impactos sistêmicos.
Dentro desta visão, é necessário que a empresa identifique os riscos
considerados motrizes, utilizando a ferramenta de Matriz de Impactos Cruzados,
com base no teorema de Bayes (Probabilidades Condicionantes), visando entender
a dinamicidade entre os riscos, ferramenta adaptada pelo Brasiliano (2018).
Para definição da matriz de impacto cruzado são utilizados os seguintes
critérios de avaliação do nível de relevância:
Tabela 19 - Critérios do nível de relevância para impacto cruzado.
Impacto Cruzado
Nível de Relevância
Alta
Média
Baixa
Não existe relevância
Fonte: Brasiliano (2018).

Pontuação
3
2
1
0
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A aplicação dar-se-á, primeiramente, listando os Riscos identificados de forma
matricial, “Risco x Risco”. A análise compreende identificar a influência de um risco
sobre o outro, desta forma, deve-se realizar a pergunta “Qual a influência que o risco
em estudo possui em relação ao estudado” atribuindo nota de 0 a 3.
A análise inicia-se pelo Risco da primeira coluna, realizando-se o
questionamento na vertical, conforme seta indicativa na matriz exemplificada abaixo:
Tabela 20 - Motricidade dos riscos - Teorema de Bayes - Probabilidade Condicionantes.
Cód.

R1

Risco

R2

Baixa eficiência do setor por obsolescência da
infraestrutura e tecnologia aplicada
Emissão de atos regulatórios incoerentes

R3

Perda/Baixo poder de relacionamento institucional

R4

Falha na antecipação de cenários de instabilidade política

R5

Perda da capacidade da fiscalização eficiente dos
contratos

R1

Motricidade

R2

R3

R4

R5

Dependência

3

1

3

3

10

3

3
3

3
1

9
10

0

4

0
3
0

3
1

3

3

3

2

2

6

10

9

11

10
7

Fonte: Brasiliano (2018).

Como resultado, cada risco terá uma nota de Motricidade e uma de
Dependência, através da soma das notas atribuídas. Com base nesses números
será estabelecida a Matriz de Motricidade e Dependência, que será explicada na
próxima fase.
A construção da Matriz de Impactos Cruzados é realizada pelos pontos
médios de motricidade e dependência, conforme racional abaixo:


Ponto Médio de Motricidade (PMM):
PMM = VM (Maior valor motriz) + VM (Menor valor motriz)
2



Ponto médio dependência (PMD):

PMD = VD (Maior valor de dependência) + VD (Menor valor de dependência)
2
Exemplo de construção da matriz:
PMM = (11 + 7) / 2 = 9
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PMD = (10 + 4) / 2 = 7

Figura 13 - Construção da matriz impactos cruzados – Motricidade.

Fonte: Brasiliano (2018).
Figura 14 - Matriz de impactos cruzados - Motricidade.

Fonte: Brasiliano (2018).

A Matriz de Motricidade e Dependência permite classificar os riscos em uma
das 4 situações exemplificadas na tabela abaixo:
Tabela 21 - Matriz de impactos cruzados - Motricidade – Quadrantes.
Quadrante I - Ligação

Quadrante II - Motriz

Riscos que influenciam
os riscos do quadrante
II e III, sofrem influência
dos riscos do quadrante
II e se influenciam entre

Riscos que influenciam a
concretização dos riscos
dos quadrantes I e III e
podem ser influenciados
pelos riscos do quadrante

Quadrante III Dependente
Riscos que apenas
sofrem
influências
dos
riscos
dos
quadrantes I e II.
Não se influenciam

Quadrante IV Independente
Riscos
que
não
influenciam
na
concretização
dos
demais
riscos
e
também não sofrem
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si.

I. Não se
entre si.
Fonte: Brasiliano (2018).

influenciam entre si.

influências.

Este trabalho apresentará, no estudo de caso, as informações referentes à
Matriz de Impactos Cruzados, formatadas com uso do sistema INTERISK.

7 ESTUDO DE CASO
Neste capítulo serão apresentadas as análises que este trabalho se propõe,
considerando 4 (quatro) cenários:


Cenário 1: Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos, na
cidade de Manaus/AM, considerando a execução dos serviços com mão de
obra terceirizada pela construtora responsável pela construção;



Cenário 2: Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos, na
cidade de Manaus/AM, considerando a execução dos serviços com mão de
obra própria contratada diretamente pela construtora responsável técnica pela
obra;



Cenário 3: Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos, na
cidade de São Paulo/SP, considerando a execução dos serviços com mão de
obra terceirizada pela construtora responsável pela construção;



Cenário 4: Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos, na
cidade de São Paulo/SP, considerando a execução dos serviços com mão de
obra própria contratada diretamente pela construtora responsável técnica pela
obra;
Desafios como padronização dos critérios de medição entre as obras e

divergências dos recursos disponíveis no processo de execução foram identificados
e superados durante a coleta de dados.
Diferenças climáticas entre as cidades consideradas no estudo são fatores
importantes e que causam impacto no desempenho da mão de obra alocada nas
atividades de alvenaria de vedação, entretanto não foi possível medir a dimensão
desta influência.
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7.1 Cenário 1 - Serviço de alvenaria de vedação com bloco cerâmico, com
contratação de mão de obra terceirizada, na cidade de Manaus/AM
A metodologia de cálculo da produtividade e análise de riscos envolvidos na
contratação da mão de obra de execução dos serviços de alvenaria de vedação são
os mesmos já apresentados nos capítulos anteriores.
Para análise dos custos que incidem sobre a mão de obra na cidade de
Manaus/AM, são considerados os encargos sociais e demais despesas incidentes
sobre a mesma, conforme tabelas 8 e 9, divulgadas pelo SINAP.
7.1.1 Caracterização da obra e dos serviços de alvenaria
O estudo de caso se desenvolveu em construção na cidade de Manaus/AM,
composta por 3 (três) torres com finalidade residencial, possuindo 1 térreo, 1
cobertura e 15 pavimentos tipo, sendo 4 apartamentos por andar e totalizando 180
unidades privativas, com 21.086,07 m² de área construída.
Figura 15 - Imagem da construção.

Fonte: Autor.

A empresa responsável técnica pela construção atua na cidade de
Manaus/AM e região metropolitana, e se consolidou na região por atuar no
segmento de médio-alto padrão de construções, incluindo obras residenciais
verticais e horizontais, edifícios comerciais, loteamentos, entre outras construções.
Para definição do regime de contratação da mão de obra e serviços, a empresa
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construtora analisa as características da construção e disponibilidade de mão de
obra no mercado no momento da construção.
Na tabela 22, é apresentado o escopo das atividades que compõem os
serviços de alvenaria e as quantidades de cada item, de forma analítica, referentes à
construção abordada neste capítulo do estudo de caso.
Tabela 22 - Escopo de atividades.
Cód.Tarefa
2
2.010
002.010.01
002.010.01.01
002.010.01.02
002.010.01.03
002.010.02
002.010.02.01
002.010.02.02
002.010.02.03
002.010.02.04
002.010.03
002.010.03.01
002.010.03.02

Descrição

Und. Qtd. Orçada
ELEVAÇÃO
MARCAÇÃO DE ALVENARIA
Marcação de Alvenaria c/ Bloco Cerâmico
M
16.423,55
Fixação de Tela Soldada em Alvenaria/Pilar
UN
32.349,54
Fixação de Tela Soldada em Alvenaria/Alvenaria
UN
13.864,09
TIJOLO CERÂMICO
Alvenaria de 1 Vez Tij.Cerâmico - 1:7 (cim+am) c/ Sikanol
M2
275,36
Alvenaria Bloco Cerâmico (e=14cm) - 1:7(cim+am) c/Sikanol
M2
36.173,45
Alvenaria Bloco Cerâmico(e=9cm)- 1:7(cim+am) c/Sikanol
M2
6.083,78
Aperto c/Expansor Bloco Cerâmico (1:2) cim+am
M
16.423,55
PRÉ-MOLDADOS DE FECHAMENTO
Verga Prem. p/Vãos (14x15cm) c/aço 4,2 mm - Concreto Magro 1:3:5 (cim+am+seixo)
M
3.541,62
Premoldados (e=5cm) - Confec./Assent. (1:5)cim+am
M2
190,00
PARADISE SUNRISE - LOTE 2

Fonte: Arquivo da construtora.

A etapa de alvenaria de vedação foi executada com blocos cerâmicos e
sistemas de vergas e contra-vergas pré-moldadas.
Figura 16 - Alvenaria de vedação em execução.

Fonte: Arquivo da construtora.

Por procedimento interno da construtora responsável, as juntas verticais das
alvenarias não são preenchidas, adotando-se o sistema de juntas “secas”.
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Figura 17: Alvenaria de vedação executada.

Fonte: Arquivo da construtora.

Antes da execução da alvenaria de vedação em cada pavimento, 1(uma)
equipe executa a marcação da alvenaria, que é a execução da primeira fiada da
alvenaria do pavimento completo, que possui a função de atuar como a referência
de posição, alinhamento, prumo e esquadro para o restante das alvenarias a
executar.
Figura 18 - Marcação de alvenaria.

Fonte: Arquivo da construtora.
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A atividade de marcação de alvenaria, segundo o diretor técnico da
construtora responsável pela construção, além de ser uma das referências técnicas
para garantia de qualidade de execução da alvenaria, também agrega ganhos de
produtividade para as equipes que executarão as mesmas, pois a fase de
posicionamento das divisórias nas posições de projeto já está superada.
7.1.2 Análise da produtividade da mão de obra
Para cálculo da produtividade nos serviços de alvenaria de vedação, foram
levadas em consideração as seguintes informações:


Quantidade de alvenaria a ser executada, em m² (metros quadrados);



O tempo em horas (h) de trabalho, diário, dos pedreiros envolvidos na
atividade;



E a quantidade de profissionais pedreiros (un.) envolvidos nos trabalhos.
Uma premissa relevante foi definida para elaboração do estudo: a análise se

refere aos trabalhos de execução de alvenaria de vedação no pavimento tipo, fase
da construção em que o desempenho de produtividade da mão de obra chega ao
máximo. Portanto, a análise do desempenho da mão de obra nos pavimentos sem
repetições (subsolos, térreo, mezanino e cobertura) não foi considera neste estudo.
Como já citado neste trabalho, no capítulo referente à produtividade, segundo
Souza (2008), produtividade consiste na eficiência da transformação do esforço
humano em serviços de construção. O esforço humano é representado, no estudo
de caso apresentado, em área de alvenaria executada, sendo a unidade expressa
em metros quadrados (m²).
A Razão Unitária de Produção (RUP), indicador que mensura a produtividade,
conforme define Souza (1996), relaciona os homens-hora (Hh) despendidos
(entradas do processo), as quantidades de produtos obtidos (Quantidade de
serviço), ou seja, as saídas do processo.
Sendo assim, como já mencionado neste trabalho, a RUP é calculada de
acordo com a equação: RUP = H.h / QS, sendo H a quantidade de pedreiros
envolvidos na execução dos serviços de alvenaria e h a quantidade de horas de
trabalho despendidos pelos pedreiros durantes o trabalho executado.
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No empreendimento analisado, a quantidade de serviço no pavimento tipo da
edificação é de 978,50 m², com equipe de trabalho composta por 8 pedreiros e 4
serventes e execução no período de 8 dias úteis. Considerando 8,33 horas de
trabalho por dia (em média), temos:
RUP= H.h / QS
RUP= 8 x (10x8,33) / 978,50
RUP= 666,4 / 978,50 = 0,681 H.h/m²
O indicador de produtividade é muito importante na gestão de mão de obra na
construção civil, pois através dele é possível desenvolver com mais eficiência um
planejamento da construção, incluindo prazos, custos e dimensionamento da mão
de obra.
7.1.3 Análise de custos da mão de obra
O modelo de contratação adotado pela construtora, nos serviços de alvenaria
de vedação analisada neste capítulo foi o de terceirização.
Segundo o diretor técnico da construtora, esta decisão foi tomada
principalmente por proporcionar à empresa maior segurança quanto ao cumprimento
do valor orçado de mão de obra para a atividade, visto que, segundo a mesma
diretoria, quando se opta pela contratação de mão de obra própria, diversas
variáveis podem impactar no custo final do serviço, como produtividade de
funcionários e paralisações de atividades, por exemplo.
Segundo a engenheira civil responsável pela construção, os serviços de
alvenaria de vedação da construção foram contratados pelo valor de R$24,00/m²
(vinte e quatro reais por metro quadrado), após processo de seleção realizado pela
engenharia da obra e setor de suprimentos da empresa. Os pagamentos referentes
ao contrato são efetuados mediante medições realizadas quinzenalmente realizadas
pela construtora e empresa terceirizada.
Inclusos nos valores contratados estão as despesas com refeição dos
funcionários da empresa terceirizada, vale transporte, EPI’s (equipamentos e
proteção individual), ferramentas dos funcionários, equipamentos necessários para
uso direto nos serviços contratados (misturadores de argamassa, por exemplo),
recolhimento de todos os encargos sociais, conforme exige a legislação trabalhista
vigente e qualquer despesa gerada pelos funcionários da empresa terceirizada.
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Mensalmente, a empresa terceirizada deve apresentar todos os comprovantes de
pagamento dos salários dos seus funcionários, recolhimento de todos os encargos
sociais dos mesmos e demais obrigações trabalhistas.
Segundo a engenheira responsável pela obra, o processo de recrutamento,
seleção e contratação dos funcionários da empresa terceirizada cabe à
administração da mesma, incluindo todos os custos inseridos neste processo.
Cabe à construtora responsável pela construção, empresa contratante, neste
caso, disponibilizar todos os materiais e recursos logísticos necessários à
distribuição de todos os insumos referentes aos serviços contratados em cada
pavimento da obra, de modo a oferecer as melhores condições para a empresa
terceirizada buscar o desempenho esperado na produção. Além disto, também é de
responsabilidade da construtora responsável oferecer aos funcionários da empresa
terceirizada vestiário, banheiros, área de refeitório e demais áreas de vivência,
conforme exigências legais.
Figura 19 - Blocos cerâmicos.

Fonte: Arquivo da construtora.

7.1.4 Qualidade dos serviços contratados
Segundo a engenheira responsável pela construtora, os parâmetros e
procedimentos da qualidade dos serviços de alvenaria são definidos pela construtora
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responsável, ficando o prestador de serviços de alvenaria responsável pelo
cumprimento de tais atividades conforme acordado entre as partes e estando sujeita
à irrestrita fiscalização da equipe técnica da empresa contratante.
A definição de um procedimento padronizado para execução da alvenaria de
vedação com blocos cerâmicos, segundo o diretor técnico da construtora, busca
padronizar a execução dos trabalhos entre as obras da empresa e garantir a
execução de acordo com os parâmetros de qualidade definidos pela empresa.
7.2 Cenário 2: Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos, na cidade
de Manaus/AM, considerando a execução dos serviços com mão de obra própria
contratada diretamente pela construtora responsável técnica pela obra
Segundo o diretor técnico da construtora responsável pela construção, a
definição de contratação de mão de obra própria para execução dos serviços de
alvenaria de vedação com blocos cerâmicos se deve principalmente aos seguintes
fatores: indisponibilidade de boas empresas terceirizadas para execução dos
trabalhos e busca de qualidade nos serviços, visto que a construtora se
responsabiliza pelo processo de recrutamento, seleção e treinamento da mão de
obra própria alocada na construção.
Segundo o engenheiro responsável pela obra, o principal desafio da definição
de contratação de mão de obra própria é garantir boa produtividade de todos os
funcionários envolvidos nas atividades e os custos de demissão dos funcionários,
por falta de adequação aos procedimentos da empresa ou quando a empresa não
puder mais utilizar no término das obras.
Figura 20 - Fachada da torre.
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Fonte: Arquivo da construtora.

Os procedimentos de execução dos trabalhos são semelhantes aos adotados
na construção apresentada no capítulo anterior, cenário 1, visto que a empresa
responsável possui procedimentos de execução das atividades padronizados e setor
da qualidade responsável pela implantação dos mesmos em todas as construções
da empresa.
7.2.1 Caracterização da obra e dos serviços de alvenaria
O estudo de caso se desenvolveu em construção na cidade de Manaus/AM,
composta por 3 (três) torres com finalidade residencial, possuindo 4 subsolos de
garagem, 1 pavimento térreo, 1 cobertura e 18 pavimentos tipo, sendo 4
apartamentos por andar e totalizando 216 unidades privativas, com 50.470,21 m² de
área construída.
Na planilha da Figura 15, é apresentado o escopo das atividades que
compõem os serviços de alvenaria e as quantidades de cada item, de forma
analítica, referentes à construção abordada neste capítulo do estudo de caso.
Tabela 23 - Escopo das atividades de alvenaria.
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1.010 ELEVAÇÃO
001.010.01
MARCAÇÃO DE ALVENARIA
001.010.01.01 Marcação de Alvenaria c/ Bloco Cerâmico
001.010.01.02 Fixação de Tela Soldada em Alvenaria/Pilar
001.010.01.03 Fixação de Tela Soldada em Alvenaria/Alvenaria
001.010.02
TIJOLO CERÂMICO
001.010.02.02 Alvenaria Bloco Cerâmico (e=14cm) - 1:7(cim+am) c/Sikanol
001.010.02.03 Alvenaria Bloco Cerâmico(e=9cm)- 1:7(cim+am) c/Sikanol
001.010.02.04 Aperto c/Expansor Bloco Cerâmico (1:2) cim+am
001.010.03
PRÉ-MOLDADOS DE FECHAMENTO
Verga Prem. p/Vãos (14x15cm) c/aço 4,2 mm - Concreto Magro 1:3:5
001.010.03.01 (cim+am+seixo)
001.010.03.02 Premoldados (e=5cm) - Confec./Assent. (1:5)cim+am
001.010.03.03 Elemento Vazado p/ Ventilação - Subsolos
001.010.03.04 Compartimentação de Shaft

M
UN
UN

31743,00
74152,00
8239,00

M2
M2
M

52770,00
21247,00
31743,00

M
M2
M2
UN

4361,00
432,00
868,00
1080,00

Fonte: Arquivo da construtora.

Assim que a construção analisada no cenário 1, a etapa de alvenaria de
vedação foi executada com blocos cerâmicos e sistemas de vergas e contra-vergas
pré-moldadas.

7.2.2 Encargos sociais que incidem sobre a mão de obra própria
Os encargos sociais são tributos originários na contratação de um funcionário
e são obrigatórios por lei. Isso significa que todo trabalhador no Brasil tem direito
que o empregador pague por mês estes tributos, sobre a folha de pagamento, não
fazendo parte estes do salário do funcionário. Justamente por isso é que são
considerados custos indiretos.
Na tabela 24, é possível analisar detalhadamente todos os encargos sociais
que incidem sobre a contratação da mão de obra na construção civil em
Manaus/AM. De acordo com dissídios coletivos em regiões específicas, a relação
apresentada abaixo e os valores podem sofrer variações.
Tabela 24 - Encargos previdenciários e trabalhistas no Amazonas em 2020.
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Fonte: SINAP.

Diante desta relação de encargos sociais e seus valores, é possível constatar
que sobre os custos salariais e premiações a empresa contratante deverá considerar
116,14% adicionais referentes aos custos salariais e premiações com tais encargos.
7.2.3 Produtividade real da mão de obra própria
As atividades de alvenaria de vedação com bloco cerâmico, na construção em
análise, segundo informações fornecidas pela construtora responsável e registradas
em relatório próprio nomeado de RIPPA – Relatório de inspeção de processo e
produto acabado, eram realizadas em 11 dias úteis com equipe de 8 pedreiros e 4
serventes. Considerando que o tempo de trabalho na atividade foi de 8,33 horas/dia,
era consumida no pavimento tipo 91,63 horas de trabalho. A área de alvenaria em
blocos cerâmicos no pavimento tipo é de 1.164 m².
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A Razão Unitária de Produção (RUP) obtidas no serviço de alvenaria de
produção no pavimento tipo da obra em análise é:
RUP= H.h / QS
RUP= 8 x (11x8,33) / 1.164
RUP= 733,04 / 1.164 = 0,629 H.h/m²

7.2.4 Análise de custos da mão de obra
O custo da mão de obra de alvenaria de vedação (expressa em R$/m²) está
diretamente relacionado ao indicador de produtividade, pois quanto maior a
quantidade produzida de alvenaria (em m²) pela mesma mão de obra alocada no
trabalho, menor o custo da mão de obra (R$/m²).
Através da mesma fórmula da razão unitária de produção (RUP) é possível
dimensionar a mão de obra necessária para o cumprimento de prazos prédeterminados, quando se dispõe do indicador de produtividade real. A fórmula RUP=
H.h / QS é utilizada, inserindo as informações referentes ao RUP (razão unitária de
produção), h (quantidade de horas de trabalho) e QS (quantidade de serviço),
obtendo-se enfim a quantidade de horas profissionais necessários para a atividade
(H). O salário do pedreiro de alvenaria na cidade de Manaus/AM, conforme
convenção coletiva de 2020 é de R$ 1.429,33 (Um mil quatrocentos e vinte e nove
reais e trinta e três centavos) e o salário do servente é de R$ 1.159,48 (Um mil cento
e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos). Acrescido ao salário a
construtora remunera seus funcionários com R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)
por pavimento para cada pedreiro e R$150,00 (Cento e cinquenta reais) por
pavimento para cada servente, mediante cumprimento dos prazos de conclusão em
cada pavimento.
Considerando os custos descritos tem-se o custo por pavimento de:
Custo = 8 (pedreiros) x (R$1.429,33 (salário mensal) + R$250,00 (prêmio)) x
1,7309% (Encargos sociais) + 4 (serventes) x (R$1.159,48 (salário mensal) +
R$150,00 (prêmio) x 1,7309% (Encargos sociais)) = R$ 40.358,84.
No estado do Amazonas, após convenção coletiva, base 2020/2021, os
valores acordados a serem pagos pelas empresas aos trabalhadores são:


Vale refeição: R$22,76/dia;
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Café da manhã com dois pães com margarina e queijo; um café com leite
(pingado); e frutas da época (o recheio dos pães deve ser equivalente aos
das padarias);



Manutenção do lanche da tarde com um pão com margarina e queijo; e um
café com leite (pingado), também equivalente à qualidade das padarias.
Considerando 11 dias úteis para a execução da alvenaria em cada
pavimento, teríamos os seguintes custos com alimentação e refeição:



Vale refeição: R$22,76/dia x 11 dias úteis x 12 trabalhadores = R$ 3.004,32;



Café da manhã: R$7,50/dia x 11 dias úteis x 12 trabalhadores = R$ 990,00;



Lanche da tarde: Não é fornecido devido à acordo entre trabalhadores e
empresa, homologado entre os sindicatos patronais e dos trabalhadores;



Custo total de alimentação e refeição: R$3.994,00.



Custo total (Salários + prêmio + refeição e alimentação) = R$ 36.314,32.
Sendo a área total de alvenaria do pavimento tipo de 1.164,00 m², o custo de
mão de obra da alvenaria de vedação é de R$36.314,32/ 1.164,00 = R$ 31,19
/ m².

7.2.5 Qualidade dos serviços contratados
Segundo o engenheiro responsável pela construtora, os parâmetros e
procedimentos da qualidade dos serviços de alvenaria são definidos pela construtora
responsável, ficando os funcionários que executam os serviços de alvenaria
responsáveis pelo cumprimento de tais atividades, conforme orientado pela equipe
técnica da empresa construtora.
Seguem nas figuras abaixo imagens das alvenarias de vedação em blocos
cerâmicos em execução na construção em análise.
Figura 21 - Blocos paletizados.
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Fonte: Arquivo da construtora.

Figura 22 - Alvenaria em execução.

Fonte: Arquivo da construtora.

Figura 23 - Marcação da alvenaria.
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Fonte: Arquivo da construtora.

7.3 Cenário 3: execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos, na cidade
de São Paulo/SP, considerando a execução dos serviços com mão de obra
terceirizada pela construtora responsável pela construção
A metodologia de cálculo da produtividade e análise de riscos envolvidos na
contratação da mão de obra de execução dos serviços de alvenaria de vedação são
os mesmos já apresentados nos cenários anteriores.
7.3.1 Caracterização da obra e dos serviços de alvenaria
O estudo de caso se desenvolveu em construção na cidade de São Paulo,
composta por 1 (Torre) torres com finalidade residencial, possuindo 2 sobresolos, 1
térreo, 1 cobertura e 21 pavimentos tipo, sendo 10 apartamentos por andar e
totalizando 210 unidades privativas, com 7.668,48 m² de construção.

Figura 24 - Imagem da construção da construção.
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Fonte: Autor.

A empresa responsável técnica pela construção atua na cidade de São Paulo
e região metropolitana, e se consolidou na região por atuar no segmento de médioalto padrão de construções, incluindo obras residenciais verticais residenciais,
studios, edifícios comerciais entre outras construções.
Na planilha apresentada na Figura 20, é apresentado o escopo das atividades
que compõem os serviços de alvenaria e as quantidades de cada item, de forma
analítica, referentes à construção abordada neste capítulo do estudo de caso.
Tabela 25 - Planilha de escopo das atividades de alvenaria de vedação.
1.010 ELEVAÇÃO
001.010.02
TIJOLO CERÂMICO
001.010.02.02
Alvenaria de Bloco de Cimento (e=14cm) - Argamassa Pronta
001.010.02.03
Alvenaria de Bloco de Cimento(e=9cm) - Argamassa Pronta
001.010.02.04
Encunhamento c/Expansor Bloco Cerâmico (1:2) cim+am
001.010.02.05
Elemento vazado em concreto
001.010.02.06
Alvenaria do Bloco de Cimento (e=19cm) - Argamassa Pronta
001.010.02.07
Fixação de Tela Soldada em Alvenaria/Pilar
001.010.02.08
Chapisco interno com argamassa pronta + Bianco
001.010.03
PRÉ-MOLDADOS DE FECHAMENTO
001.010.03.01
Verga Prem. p/Vãos (19x15cm) c/aço 6,3 mm - Concreto Magro 1:3:5 (cim+am+seixo)

M2
M2
M
M2
M2
UN
M2

1.835,99
126,68
8.119,21
1,73
6.226,95
5.476,00
1.317,36

M

384,16

Fonte: Arquivo da construtora.

A etapa de alvenaria de vedação foi executada com blocos cerâmicos e
sistemas de vergas e contra-vergas pré-moldadas.
Figura 25 - Alvenaria em execução.
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Fonte: Arquivo da construtora.

Por procedimento interno da construtora responsável, as juntas verticais das
alvenarias são preenchidas com argamassa, fator que diferencia do sistema
executado nas alvenarias dos cenários 1 e 2.

Figura 26 - Alvenaria de vedação executada.

Fonte: Arquivo da construtora.

Antes da execução da alvenaria de vedação em cada pavimento, 1(uma)
equipe executa a marcação da alvenaria, que é a execução da primeira fiada da
alvenaria do pavimento completo, que possui a função de atuar como a referência
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de posição, alinhamento, prumo e esquadro para o restante das alvenarias a
executar.
Figura 27 - Marcação de alvenaria

Fonte: Autor.

7.3.2 Análise da produtividade da mão de obra
Para cálculo da produtividade nos serviços de alvenaria de vedação, foram
levadas em consideração as seguintes informações:


Quantidade de alvenaria a ser executada 341,23 m² no pavimento tipo;



Tempo em horas (h) de trabalho dos pedreiros envolvidos na atividade de 5
dias sendo 8,3 horas por dia;



Quantidade de profissionais pedreiros e serventes (un.) envolvidos nos
trabalhos igual a 2 pedreiros e 1 servente.
Sendo assim, a RUP é calculada de acordo com a equação RUP = H.h / QS,

sendo H a quantidade de pedreiros envolvidos na execução dos serviços de
alvenaria e h a quantidade de horas de trabalho despendidos pelos pedreiros
durantes o trabalho executado.
No empreendimento analisado, a quantidade de serviço no pavimento tipo da
edificação é de 341,23 m², com equipe de trabalho composta por 2 pedreiros e 1
servente, com execução no período de 6 dias úteis. Considerando 8,30 horas de
trabalho por dia (em média), temos:
RUP= H.h / QS
RUP= 2 x (6x8,33) / 341,23
RUP= 0,292 H.h/m²

91

7.3.3 Análise de custos da mão de obra

O modelo de contratação adotado pela construtora, nos serviços de alvenaria
de vedação analisada neste capítulo foi o de terceirização.
Segundo o engenheiro civil da construtora, esta decisão foi tomada
principalmente por proporcionar à empresa maior segurança quanto à qualidade dos
serviços prestados, por ser mais simples a gestão sobre empresas terceirizadas que
sobre mão de obra própria e por maior segurança quanto ao custo final dos serviços.
Segundo a engenheira civil responsável pela construção, os serviços de
alvenaria de vedação da construção foram contratados pelo valor de R$29,50/m²
(vinte e nove reais e cinquenta centavos por metro quadrado).
Os pagamentos referentes aos serviços prestados são efetuados mediante
medições realizadas periodicamente pela equipe técnica da construtora e empresa
contratada para execução dos serviços.
Inclusos nos valores contratados estão as despesas com refeição dos
funcionários da empresa terceirizada, vale transporte, EPI’s (equipamentos e
proteção individual), ferramentas dos funcionários, equipamentos necessários para
uso direto nos serviços contratados (misturadores de argamassa, por exemplo),
recolhimento de todos os encargos sociais, conforme exige a legislação trabalhista
vigente e qualquer despesa gerada pelos funcionários da empresa terceirizada.
Mensalmente, a empresa terceirizada deve apresentar todos os comprovantes de
pagamento dos salários dos seus funcionários, recolhimento de todos os encargos
sociais dos mesmos e demais obrigações trabalhistas.
Conforme

o

cenário

1,

apresentado

anteriormente,

o

processo

de

recrutamento, seleção e contratação dos funcionários da empresa terceirizada cabe
à administração da mesma, incluindo todos os custos inseridos neste processo.
A empresa terceirizada fornece todos os equipamentos e ferramentas
necessárias à execução dos serviços contratados, cabendo à empresa contratante
fornecer os demais insumos no local de trabalho à empresa terceirizada.
A construtora contratante é responsável por oferecer aos funcionários da
empresa terceirizada vestiário, banheiros, área de refeitório e demais áreas de
vivência, conforme exigências legais.
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Figura 28 - Blocos paletizados depositados nos pavimentos.

Fonte: Autor.

7.3.4 Qualidade dos serviços contratados
O engenheiro responsável pela empresa contratante não evidenciou
procedimentos pré-determinados para execução dos trabalhos, sendo o prestador
de serviços de alvenaria responsável pelo padrão de qualidade dos serviços e
eventuais baixas produtividades.
7.4 Cenário 4: Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos, na cidade
de São Paulo/SP, considerando a execução dos serviços com mão de obra
própria contratada diretamente pela construtora responsável técnica pela obra
Segundo o engenheiro civil responsável pelo gerenciamento da construção, a
definição de contratação de mão de obra própria para execução dos serviços de
alvenaria de vedação com blocos cerâmicos se deve principalmente ao fato da
construtora possuir mão de obra própria de execução de alvenaria de vedação e se
adequou aos valores do orçamento da construção.
A obra analisada no item 9.4, cenário 4, é a mesma também analisada no
cenário 3. Portanto, observa-se que na construção há as duas modalidades de
contratação de serviços de alvenaria de vedação.
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Segundo o engenheiro responsável pela obra, o principal desafio da execução
de alvenaria de vedação com mão de obra própria é a sobrecarga de atividades
referentes à gestão operacional da mão de obra própria, como processos de
recrutamento, seleção e contratação, além da maior responsabilidade quanto aos
fluxos de produção, visto que qualquer ineficiência logística ou de produção que
gere impacto no andamento dos serviços, gera impacto imediato aos custos da
construção e da empresa.
Os procedimentos de execução dos trabalhos são semelhantes aos adotados
na construção apresentada no capítulo anterior, cenário 3.

7.4.1 Encargos sociais que incidem sobre a mão de obra própria
Os encargos sociais são tributos originários na contratação de um funcionário
e são obrigatórios por lei. Isso significa que todo trabalhador no Brasil tem direito
que o empregador pague por mês estes tributos, sobre a folha de pagamento, não
fazendo parte estes do salário do funcionário. Justamente por isso é que são
considerados custos indiretos.
Na tabela 26, é possível analisar detalhadamente todos os encargos sociais
que incidem sobre a contratação da mão de obra na construção civil em
Manaus/AM. De acordo com dissídios coletivos em regiões específicas, a relação
apresentada abaixo e os valores podem sofrer variações.
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Tabela 26: Encargos previdenciários e trabalhistas em São Paulo, 2020.

Fonte: SINAP.

Diante desta relação de encargos sociais e seus valores, é possível constatar
que sobre os custos salariais e premiações a empresa contratante deverá considerar
113,98% adicionais referentes aos custos salariais e premiações com tais encargos.
7.4.2 Produtividade real da mão de obra própria
Para cálculo da produtividade nos serviços de alvenaria de vedação, foram
levadas em consideração as seguintes informações:


Quantidade de alvenaria a ser executada 341,23 m² no pavimento tipo;



Tempo em horas (h) de trabalho dos pedreiros envolvidos na atividade

de 5 dias sendo 8,3 horas por dia;
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Quantidade de profissionais pedreiros e serventes (un.) envolvidos nos

trabalhos igual a 2 pedreiros e 1 servente.
Sendo assim, a RUP é calculada de acordo com a equação RUP = H.h / QS,
sendo H a quantidade de pedreiros envolvidos na execução dos serviços de
alvenaria e h a quantidade de horas de trabalho despendidos pelos pedreiros
durantes o trabalho executado.
No empreendimento analisado, a quantidade de serviço no pavimento tipo da
edificação é de 341,23 m², com equipe de trabalho composta por 2 pedreiros e 1
servente, com execução no período de 7 dias úteis. Considerando 8,33 horas de
trabalho por dia (em média), temos:
RUP= H.h / QS
RUP= 2 x (7x8,33) / 341,23
RUP= 0,341 H.h/m²
7.4.3 Análise de custos da mão de obra
O custo da mão de obra de alvenaria de vedação (expressa em R$/m²) está
diretamente relacionado ao indicador de produtividade, pois quanto maior a
quantidade produzida de alvenaria (m²) pela mesma mão de obra alocada no
trabalho, menor o custo da mão de obra (R$/m²).
Através da mesma fórmula da razão unitária de produção (RUP) é possível
dimensionar a mão de obra necessária para o cumprimento de prazos prédeterminados, quando se dispõe do indicador de produtividade real. A fórmula RUP=
H.h / QS é utilizada, inserindo as informações referentes ao RUP (razão unitária de
produção), h(quantidade de horas de trabalho) e QS (quantidade de serviço),
obtendo-se enfim a quantidade de horas profissionais necessários para a atividade
(H). O salário do pedreiro de alvenaria na cidade de São Paulo/SP, conforme
convenção coletiva de 2020 é de R$ 1.886,97 (Um mil oitocentos e oitenta e seis
reais e noventa e sete centavos) e o salário do servente é de R$ 1.551,16 (Um mil
quinhentos e cinquenta e um real e dezesseis centavos). Considerando os custos
descritos tem-se o custo por pavimento de:
Custo = 2 (pedreiros) x (R$1.886,97 (salário mensal) x 1,7107 (Encargos
sociais) + 1 (serventes) x (R$1.551,16 (salário mensal) x 1,7107 (Encargos sociais))

96

= R$ 9.109,64 (Onze Mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e três
centavos).
A construtora contratante fornece café da manhã, almoço e lanche na própria
obra aos seus funcionários, com custo de R$23,50 por funcionário.
Considerando 7 dias úteis para a execução da alvenaria em cada pavimento,
teríamos os seguintes custos com alimentação e refeição:


3 Funcionários por pavimento (2 pedreiros e 1 servente) ao custo de

R$23,50 por funcionário em 7 dias úteis = R$ 493,50.


Custo total (Salários + prêmio + refeição e alimentação) = R$ 9.603,14.

Sendo a área total de alvenaria do pavimento tipo de 341,23 m², o custo de
mão de obra da alvenaria de vedação é de R$9.603,14/341,23 = R$ 28,14 / m².
7.4.4 Qualidade dos serviços contratados
Segundo o engenheiro responsável pela construtora, os parâmetros e
procedimentos da qualidade dos serviços de alvenaria são definidos pela construtora
responsável, ficando os funcionários que executam os serviços de alvenaria
responsáveis pelo cumprimento de tais atividades, conforme orientado pela equipe
técnica da empresa construtora.
Quanto à qualidade dos serviços de alvenaria de vedação, segundo o
engenheiro responsável pela obra, a utilização da mão de obra própria da
construtora gera mais tranquilidade para a engenharia obra, pois os funcionários, em
grande parte já trabalham na empresa há alguns anos, são mais bem selecionados
e treinados para garantir o padrão de qualidade esperado pela construtora.
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8

ANÁLISE DE RISCOS
Conforme citado no capítulo 6 deste trabalho, o estudo de caso adotará como

fonte para a identificação dos riscos, avaliação dos seus Fatores de Riscos,
análise e avaliação dos riscos corporativos, o Método Avançado de Análise e
Resposta aos Riscos Corporativos, conforme Brasiliano (2010).
Para identificação das causas dos riscos que impactam sobre os fatores
analisados neste trabalho, qualidade, produtividade e custos, adotou-se as
ferramentas do Brainstorming e diagrama de Ishikawa.
O Brainstorming foi realizado em conjunto com a equipe técnica das
empresas, em cada obra estudada. Com o uso desta técnica foi possível identificar
as causas dos riscos relacionados aos fatores analisados neste trabalho.
Para todos os cenários analisados neste trabalho, o autor solicitou ao
responsável pela empresa ou obra analisada, que identificasse, em entrevista, as
principais causas dos riscos envolvidos no modelo de contratação dos serviços de
alvenaria de vedação adotado na construção em análise.

8.1 Cenário 1 - Serviço de alvenaria de vedação com bloco cerâmico, com
contratação de mão de obra terceirizada, na cidade de Manaus/AM
Neste capítulo são apresentadas as causas para os riscos ou ameaças
referentes aos fatores analisados no estudo de caso: produtividade, custo e
qualidade. Os riscos analisados são: baixa produtividade, aumento dos custos e
baixa qualidade dos serviços.
Para elaboração da identificação das causas dos riscos ou ameaças foi
utilizado o diagrama de Ishikawa ou Diagrama Causa e Efeito.
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8.1.1 Estudo de análise de riscos
Figura 29 - Fatores de riscos - Cenário 1.

Fonte: Software INTERISK.
Figura 30 - Riscos - Cenário 1.

Fonte: Software INTERISK.
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Figura 31 - Diagrama de causa e efeito - Produtividade - Cenário 1.

Fonte: Software INTERISK.
Figura 32 - Diagrama de causa e efeito - Qualidade - Cenário 1.

Fonte: Software INTERISK.
Figura 33 - Diagrama de causa e efeito - Custos - Cenário 1.

Fonte: Software INTERISK.
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Figura 34 - Matriz SWOT - Cenário 1.

Fonte: Software INTERISK.
Figura 35 - Matriz de magnitude x importância - Cenário 1.

Fonte: Software INTERISK.

Figura 36 - Análise de riscos - Cenário 1.
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Fonte: Software INTERISK.
Figura 37 - Matriz de riscos - Cenário 1.

Fonte: Software INTERISK.
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Figura 38 - Nivel riscos - Cenário 1.

Fonte: Software INTERISK.

8.2 Cenário 2: Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos, na cidade
de Manaus/AM, considerando a execução dos serviços com mão de obra própria
contratada diretamente pela construtora responsável técnica pela obra
8.2.1 Estudo de análise de riscos
Figura 39 - Fatores de riscos - Cenário 2.

Fonte: Software INTERISK.
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Figura 40 - Riscos - Cenário 2.

Fonte: Software INTERISK.
Figura 41 - Diagrama de causa e efeito - Produtividade - Cenário 2.

Fonte: Software INTERISK.

Figura 42 - Diagrama de causa e efeito - Qualidade - Cenário 2.

Fonte: Software INTERISK.
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Figura 43 - Diagrama de causa e efeito - Custos - Cenário 2.

Fonte: Software INTERISK.
Figura 44 - Matriz SWOT - Cenário 2.

Fonte: Software INTERISK.
Figura 45 - Matriz de magnitude x importância - Cenário 2

Fonte: Software INTERISK.
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Figura 46 - Análise de riscos - Cenário 2.

Fonte: Software INTERISK.
Figura 47- Matriz de riscos - Cenário 2.

Fonte: Software INTERISK.

Figura 48 - Nível riscos - Cenário 2.
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Fonte: Software INTERISK.

8.3 Cenário 3 - Serviço de alvenaria de vedação com bloco cerâmico, com
contratação de mão de obra terceirizada, na cidade de São Paulo/SP

8.3.1 Estudo de análise de riscos
Figura 49 - Fatores de riscos - Cenário 3.

Fonte: Software INTERISK.
Figura 50 - Riscos - Cenário 3
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Fonte: Software INTERISK.

Figura 51 - Diagrama de causa e efeito - Produtividade - Cenário 3.

Fonte: Software INTERISK.

Figura 52 - Diagrama de causa e efeito - Qualidade - Cenário 3.

Fonte: Software INTERISK.
Figura 53 - Diagrama de causa e efeito - Custos - Cenário 3.
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Fonte: Software INTERISK.
Figura 54 - Matriz SWOT - Cenário 3.

Fonte: Software INTERISK.
Figura 55 - Matriz de magnitude x importância - Cenário 3.

Fonte: Software INTERISK.
Figura 56 - Análise de riscos - Cenário 3.

Fonte: Software INTERISK.
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Figura 57 - Matriz de riscos - Cenário 3.

Fonte: Software INTERISK.
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Figura 58 - Nível riscos - Cenário 3.

Fonte: Software INTERISK.

8.4 Cenário 4: Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos, na cidade
de São Paulo/SP, considerando a execução dos serviços com mão de obra
própria contratada diretamente pela construtora responsável técnica pela obra
8.4.1 Estudo de análise de riscos
Figura 59 - Fatores de riscos - Cenário 4.

Fonte: Software INTERISK.
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Figura 60 - Riscos - Cenário 4.

Fonte: Software INTERISK.
Figura 61 - Diagrama de causa e efeito - Produtividade - Cenário 4.

Fonte: Software INTERISK.
Figura 62 - Diagrama de causa e efeito - Qualidade - Cenário 4.

Fonte: Software INTERISK.
Figura 63 - Diagrama de causa e efeito - Custos - Cenário 4.

Fonte: Software INTERISK.
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Figura 64 - Matriz SWOT - Cenário 4.

Fonte: Software INTERISK.
Figura 65 - Matriz de magnitude x importância - Cenário 4.

Fonte: Software INTERISK.
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Figura 66 - Análise de riscos - Cenário 4.

Fonte: Software INTERISK.
Figura 67 - Matriz de riscos - Cenário 4.

Fonte: Software INTERISK.
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Figura 68 - Nível riscos - Cenário 4.

Fonte: software INTERISK.
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9 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Fica claro que o Modelo de Contratação de Mão de Obra na Construção Civil
Terceirizada

em

São

Paulo,

possui

menor

Nível

de

Risco

para

sua

operacionalização - Nível de Risco de 8,06. O Modelo de Contratação com
funcionários próprios vem em segundo lugar - Nível de Riscos de 9.39. Ressaltamos
que os dois Modelos de Contratação, Terceirizados como Próprio, em São Paulo,
encontram-se em um Nível adequado e gerenciado de riscos. Os dois modelos de
contratação estão com níveis de riscos muito próximos, o que indica que demonstra
um desequilíbrio regional.
O desequilíbrio regional fica explícito na comparação dos Níveis de Riscos,
pois no Amazonas, os dois modelos se encontram em posições desconfortáveis e
em São Paulo no nível confortável e gerenciado.
Figura 69 - Cenários e nível riscos.

Fonte: Software INTERISK.

As causas comuns e mais relevantes dos Riscos de Baixa produtividade e
Baixa Qualidade são: MO desqualificada e falta de treinamento, o que leva a não
realização de planejamento e projeto. As causas consequências são falhas de
planejamento, falha na logística no canteiro de obras, retrabalho, pressão na mão de
obra para cumprir prazos e utilização inadequadas de ferramental. O que faz com
que o risco de custo da obra seja materializado.
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Aplicando o Teorema de Bayes, Probabilidades Condicionais, entre os três
riscos - produtividade - qualidade - custos, com o objetivo de identificar a
interconectividade entre eles (motricidade e dependência).
A aplicação do Teorema de Bayes foi realizada pela Matriz de Impactos
Cruzados, oriunda da área de Cenários Prospectivos, para identificar eventos futuros
motrizes - mais influentes, pelo cenarista francês Michael Godet. A Matriz de
Impactos Cruzados possui como produto a Matriz de Motricidade dos Riscos.
Figura 70 - Motricidade dos riscos - Teorema de Bayes - Probabilidade Condicionais.

Fonte: Software INTERISK.
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Figura 71 - Matriz de impactos cruzados - Motricidade.

Fonte:

A

Software

Matriz

quadrantes:

de
Motriz,

INTERISK.

Motricidade
Ligação,

possui

Dependente

4
e

Independente. O resultado obtido, através de um brainstorming, com as notas de
Motricidade e Dependência. Com isto obtivemos os riscos de qualidade e
produtividade como grandes riscos influenciadores do Risco de Custos, dependente.
Com este resultado fica explicito que o problema não são os Modelos de
Contratação de Mão de Obra na Construção Civil, mas sim a região do Brasil, onde
estes modelos são aplicados. Fica notório a falta de capacitação e treinamento dos
profissionais de construção civil, nível operacional e gerencial, na Região da
Amazônia.
O custo de aumento de custos da obra continuará a ser volátil, pela
produtividade e qualidade.

10 CONCLUSÃO
Este trabalho buscou, através de técnicas de análise de riscos, identificar o
modelo mais viável de contratação de serviços de alvenaria de vedação na
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construção civil, mão de obra terceirizada ou contratada diretamente pela
construtora, nas cidades de São Paulo/SP e Manaus/AM. O Método Avançado de
Análise e Resposta aos Riscos Corporativos - Método Brasiliano foi adotado como
fonte para a identificação dos riscos, avaliação dos seus fatores de riscos,
análise e avaliação dos riscos corporativos.
Para cada cenário considerado no estudo de caso o Brainstorming foi
ferramenta importante durante o processo de identificação dos riscos inerentes à
cada cenário do estudo de caso. Somado a isso, as aferições em campo referente
ao desempenho de produtividade, qualidade e custos da mão de obra em cada
cenário, foi fator decisivo para identificação do modelo mais viável de contratação de
mão de obra nas regiões analisadas.

10.1 Produtividade
As produtividades aferidas nos serviços de alvenaria de vedação com mão de
obra própria e terceirizada na cidade de Manaus/AM foram conforme tabela abaixo:
Tabela 27 - Produtividades cenário 1 (MO terceirizada) e cenário 2
(MO própria), Manaus/AM.

MO propria
MO terceirizada

0,681
0,629

Fonte: Autor.

Na cidade de São Paulo/SP, as produtividades verificadas no serviço de
alvenaria de vedação com mão de obra própria e terceirizada são apresentadas na
tabela abaixo:

Tabela 28 - Produtividades cenário 3 (MO terceirizada) e
cenário 4 (MO própria), São Paulo/SP.
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MO propria
MO terceirizada

0,341
0,292

Fonte: Autor.

Diante destes indicadores de produtividades aferidos em cada cenário foi
possível constatar, em ambas as cidades, que a mão de obra terceirizada é mais
produtiva em relação à mão de obra própria contratada diretamente pelas
construtoras responsáveis pelas construções.

10.2 Custos
Após análise do desempenho de produtividades, valores salariais definidos
em convenção coletiva, metodologia de remuneração da mão de obra em cada
cenário e os encargos sociais que incidem sobre os salários e premiações
financeiras nas cidades de Manaus/Am e São Paulo/SP, é possível fazer as
comparações dos custos de mão de obra em cada cenário, conforme detalhado nas
tabelas abaixo.
Tabela 29 - Custo (R$/m²) de mão de obra em Manaus/AM.

MO Própria
MO terceirizada

R$
R$

37,24
24,00

Fonte: Autor.

Tabela 30 - Custo (R$/m²) de mão de obra em São
Paulo/SP.

MO Própria
MO terceirizada

R$ 34,83
R$ 29,50

Fonte: Autor.

Diante das informações contidas nas tabelas apresentadas, tanto na cidade
de Manaus/AM quanto em São Paulo/SP, o modelo de contratação de serviços de
alvenaria de vedação com mão de obra terceirizada representa custo inferior ao
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mesmo serviço executado com mão de obra própria contratada diretamente pela
construtora.
Esta diferença de custos se deve possivelmente aos seguintes fatores:
índices de produtividades maiores da mão de obra terceirizada, elevados encargos
sociais pagos pelas construtoras contratantes e no caso de Manaus/AM, pelo fato da
mão de obra própria ser premiada financeiramente pelo cumprimento da tarefa e
estes pagamentos também serem lançados na folha de pagamentos com
recolhimento de todos os encargos sociais sobre estes custos.

10.3 Análise de qualidade
Foi observado durante o estudo de caso que o comportamento do mercado
da construção civil em São Paulo/SP é diferente de Manaus/AM referente à mão de
obra dos serviços de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos.
Em São Paulo/SP, o mercado dispõe de muitas empresas especializadas em
execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos, sendo bem estruturadas
em nível de equipamentos, ferramentas e treinamento de sua mão de obra. Esta
característica do mercado em São Paulo/SP justifica o alto nível de terceirização dos
serviços de alvenaria de vedação entre as construtoras.
O responsável técnico pela empresa estudada na cidade de São Paulo/SP
informou que a qualificação das empresas terceirizadas justifica a adoção da
terceirização dos serviços em suas obras, entretanto, a empresa também possui
mão de obra própria que executa os mesmos serviços, com padrão de qualidade
similar.
Em Manaus/AM foi constatado que não há disponibilidade de muitas
empresas especializadas em serviços de alvenaria de vedação no mercado local.
Assim, as empresas terceirizadas de obras se disponibilizam a executar serviços
diversos em construções, havendo poucas empresas especializadas nos serviços
analisados. Este fato, relatado pelo diretor de engenharia da empresa estudada nos
cenários 1 e 2, é fator crítico para a adoção do regime de contratação de mão de
obra própria para os serviços de alvenaria de vedação, na maioria de suas obras.
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10.4 Resultados
O Modelo de Contratação de Mão de Obra na Construção Civil Terceirizada
em São Paulo, possui menor Nível de Risco para sua operacionalização - Nível de
Risco de 8,06, conforme apresentado no estudo de caso. Através dos resultados
obtidos no estudo de caso, foi possível constatar que o Modelo de Contratação com
funcionários próprios, também em São Paulo/SP, vem em segundo lugar - Nível de
Riscos de 9.39.
Os Modelos de Contratação, tanto Terceirizados como Próprio, em São
Paulo/SP, encontram-se em um Nível adequado e gerenciado de riscos visto que
estão com níveis de riscos muito próximos.
O desequilíbrio regional fica explícito na comparação dos Níveis de Riscos,
pois no Amazonas, os dois modelos se encontram em posições desconfortáveis,
sendo 18,06 para mão de obra terceirizada e 15,04 para a mão de obra própria.
As causas comuns dos riscos, entre os cenários analisados no estudo de
caso são Baixa produtividade e Baixa Qualidade. Com isso, observa-se a
importância de investimento em qualificação e treinamento da mão de obra, a fim de
garantir o cumprimento do planejamento das construções.
As causas consequências são falhas de planejamento e logístico no canteiro
de obras, retrabalho, pressão na mão de obra para cumprir prazos e utilização de
ferramentas inadequadas, fazendo com que o risco de estouro orçamentário se
materialize.
Ficou evidente que o modelo de contratação de mão de obra para alvenaria
de vedação pode variar de acordo com as características regionais da obra.
A Produtividade e Qualidade são fatores que manterão voláteis os custos de
execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos.

10.5 Recomendações para trabalhos futuros
Como estudo futuro é sugerido investigar a aplicação da Análise de Riscos
sobre a terceirização para as atividades de planejamento, gestão e operação dos
setores de assistência técnica de uma empresa do setor da construção civil. A
verificação a ser realizada é buscar o modelo mais vantajoso financeiramente e de
imagem para as empresas.
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Sugere-se aplicar o estudo em empresas construtoras e/ou incorporadoras.
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