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RESUMO 
 
 
A construção civil é parte importante da economia de um país, possuindo influência 

significativa no seu Produto Interno Bruto (PIB). No Brasil, além de empregar milhões 

de trabalhadores, é sempre destaque no seu desenvolvimento produtivo. Da mesma 

forma, na realidade regional e local, o segmento de construção representa fonte 

essencial de recursos. Por isso, constantemente faz-se necessário o estudo da 

eficiência do setor, para o entendimento claro dos desafios e problemas enfrentados 

pelas empresas que o compõe, e para analisar a capacidade produtiva e de gestão 

dos elementos que constituem toda a indústria da construção. Este trabalho é 

pretende compreender fatores que influenciam a produtividade do setor da construção 

civil brasileira, tomando como base dados sobre a qualidade e treinamento de mão de 

obra empregadas nesta indústria. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

O setor de construção civil é essencial para o desenvolvimento econômico e 

social de qualquer país. Apesar do cenário de recessão dos últimos 5 anos, de acordo 

com dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC (2021), o produto 

Interno Bruto (PIB) da construção cresceu 9,7% em 2021. 

Por ser um setor competitivo e gerar muitos empregos, as empresas de 

construção buscam continuamente soluções inovadoras para seus projetos. O 

processo de expansão de empreendimentos e do setor como um todo está 

diretamente ligado à necessidade de adoção de novas tecnologias para a capacitação 

de colaboradores, para gestão de projetos e para a implementação de técnicas que 

garantam a eficácia das obras realizadas. 

Como salienta Almeida (2015), a produtividade é um conceito utilizado na 

construção civil que tem bastante influência no resultado final das obras de construção 

e impacta diretamente o aumento ou diminuição de custo e prazo de um projeto. 

Concentrada em um ou mais fatores de produção do setor, a atenção dispensada à 

produtividade pelas empresas é essencial para a otimização de custos dos projetos, 

proporcionando resultados mais satisfatórios. 

Nesse sentido, um aspecto que deve ser observado e analisado com muita 

atenção pelas empresas do setor é a produtividade de seus projetos, ou seja, é preciso 

estar atento na relação entre o bem produzido, a obra, o projeto e os recursos 

financeiros e humanos empregados para produzi-lo.  

Estudar a racionalização dos processos construtivos, como forma de 

contribuir para melhorias na produtividade e qualidade da produção do setor da 

construção civil tem sido essencial para o desenvolvimento do segmento no país. De 

acordo com Dantas (2018), o investimento em pesquisa, para diminuição de falhas e 

aumento de produtividade, auxilia as empresas a terem ganho de tempo maior na 

execução das obras, mantendo uma padronização no processo produtivo, e com uma 

mão de obra qualificada e habilitada, atinge-se um alto padrão de qualidade. 

Que tipo de formação ou treinamento os colaboradores das construtoras 

possuem? Quais as ferramentas de gestão estão disponíveis e são utilizadas pelas 

empresas? Que técnicas e aparato tecnológico são empregados na realização de um 

projeto? São perguntas essenciais para medir resultados e eficiência de produção, 
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que direcionam empresarialmente a indústria da construção, através de metas de 

produtividade. 

Ou seja, a necessidade de constante atualização dos processos produtivos e 

gerenciais da construção civil é sempre premente para as empresas do setor. Tendo 

no horizonte que novas práticas e técnicas são essenciais para diminuir o caráter 

artesanal da indústria da construção no Brasil, são bem vindas as análises e 

diagnósticos destinados a entender onde pontos críticos e gargalos atrapalham, 

atrasam ou tornam mais custosa a produção das construtoras, apontando para 

soluções de mercado fundamentadas na racionalização construtiva, isto é, num 

conjunto de ações que engloba aspectos desde a capacitação da mão de obra até a 

utilização eficiente de insumos nos canteiros de obras. 

 

2. METODOLOGIA 
 

Este estudo constitui uma revisão bibliográfica de caráter analítico sobre das 

ineficiências e desafios enfrentados pela construção civil no que que tange à 

qualidade da sua mão de obra, e como este fator influencia a produtividade do setor. 

Foram realizadas leituras e análise exploratória da literatura nacional a respeito da 

relação entre produtividade, capacidade de gestão, mão de obra e formação de capital 

humano na construção civil, especialmente as que se concentram em modelos de 

gestão de que se baseiam no treinamento de pessoal. 

Buscou-se obter dados de produtividade no segmento da construção civil em 

diversas localidades (nacionais, regionais e locais) nas plataformas digitais das 

organizações de pesquisas acadêmicas e universidades, com o intuito de apresentar 

indicadores quantitativos de qualidade e as diversas práticas de controle de produção 

das construtoras que afetam sua produtividade.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Tencionamos analisar, através de uma amostra de estudos de casos, a 

produtividade das empresas da construção civil em diversas localidades do país tendo 

como critérios de estudo os seguintes eixos principais: 

 

• Práticas de gestão e controle das empresas; 
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• Estrutura organizacional das empresas; 

• Formação e treinamento de pessoal; 

 

Identificando gargalos de produção responsáveis por atrasos e aumento de 

custo nas obras, e avaliando comparativamente o contexto da indústria de construção 

civil no país, talvez possamos aplicar tal conhecimento para nas nossas vidas 

profissionais enquanto Engenheiros Civis.  

As leituras revelaram a relação direta entre os fatores de produção 

(entendemos que a qualidade e o treinamento de mão de obra é um dos fatores 

principais) e a influência na produtividade do setor como veremos a seguir. 

De acordo com Honório (2002), o conceito de produtividade é expresso pela 

utilização mais eficaz dos fatores da produção para obtenção de maior quantidade 

bens no menor tempo e com o menor esforço possíveis. Ou seja, é a relação direta 

entre o resultado útil de um processo produtivo e a eficiência na utilização dos 

elementos empregados na produção, seja de um bem ou serviço. A relação 

matemática que a produtividade representa é a quantidade de produto por unidade de 

fator produtivo, que pode ser o trabalho, a mão de obra ou a tecnologia utilizada. 

Segundo Almeida (2015), todo empreendimento busca primordialmente 

produzir mais e melhor, utilizando menos recursos naturais, humano e financeiro, isto 

é, busca-se a melhoria na sua capacidade produtiva. No setor de construção civil, a 

produtividade aliada à qualidade de gerenciamento de uma obra é fundamental para 

alcançar índices de desempenho que otimizem os recursos das construtoras. 

Para chegar em tal ponto, é preciso que análises e diagnósticos sejam feitos 

para entender onde pontos críticos e gargalos atrapalham, atrasam ou tornam mais 

custosa a produção das construtoras. Nesse sentido, Sousa (2015) aponta para 

soluções tecnológicas para o setor da construção civil, levantando práticas inovadoras 

para a construção de obras de edificação, o que aumentaria a capacidade produtiva 

das empresas e diminuindo tais gargalos. 

Pillar (2015), por sua vez, explica que o emprego de técnicas construtivas 

mais eficientes, modelos organizacionais para melhor gerenciamentos de projetos e 

processos de controle de produção são essenciais para o sucesso de um 

empreendimento na construção civil, pois atuam de maneira a diminuir custos de 

produção. 
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Por outro lado, a competitividade no mercado de construção civil e exigências 

dos clientes tem sido cada vez maiores, fazendo com que as empresas se adequem 

a padrões de qualidade e inovação focados em modelos de gestão atualizados. O 

trabalhador do setor, neste cenário, também precisa acompanhar tais mudanças, já 

que o seu desempenho é que garante qualidade ao produto dessa indústria.  

Às empresas, cabe garantir um ambiente de trabalho saudável e seguro que 

possibilite o seu empregado atender às demandas de qualificação. Basta lembrar que 

a constante inovação tecnológica na construção civil vem acompanhada requer 

oportunidades para realização de treinamentos específicos.  

Uma maneira de fazer isso, como saliente Bufon (2016), é conhecendo 

profundamente o perfil do trabalhador da empresa, pois desta forma é possível inserir 

no treinamento assuntos relacionados à realidade atual deste colaborador, tornando 

o processo de aprendizado mais interessante, possibilitando maior engajamento e 

eficácia, uma vez que a prática a ser implantada se tornará prazerosa. 

A ABNT/NR18 (1978) trata de assuntos relacionados à qualificação de 

trabalhadores ao postular que todos os empregados devem receber treinamento 

constante, quantas vezes forem necessárias, com o objetivo de garantir o andamento 

de suas atividades com maior segurança. Postula ainda que este treinamento deve 

ter carga horária mínima de 06 horas, podendo ser ministrado no horário de trabalho, 

sempre que se tornar necessário ou ainda no início das obras. 

A CNI - Confederação Nacional da Indústria e pela CBIC - Câmara Brasileira 

da Indústria da Construção realizou levantamento em que foi apontando que há uma 

demanda reprimida na construção civil por falta de trabalhadores qualificados, as 

dificuldades para encontrar profissionais com qualificação básica ou específicas são 

um desafio para o setor. É notório que o crescimento vivido pela construção civil até 

meados dos anos 10 deste século ocasionou um desalinhamento entre oferta e 

demanda por mão de obra qualificada (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA 

2012 apud NEVES, 2014.). 

Como demonstra Leão (2016), com dados do IBGE, embora os esforços para 

incentivar a educação no Brasil tenham acontecido, a escolaridade média da 

população no ano de 2010 com 15 anos ou mais de idade é de 7,5 anos, igual à da 

Tailândia e inferior à da China (8,2), México (9,1), Argentina (9,3), Polônia (9,9), 

Malásia (10,1) ou Taiwan (11,3), uma deficiência que compromete e reflete na 
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formação profissional dos trabalhadores do setor civil no Brasil, que precisa antes de 

qualquer assunto relacionado à capacitação no trabalho, precisa suprir as 

necessidades de conhecimentos básicos para preparar o trabalhador para aos 

desafios do mercado. 

Ou seja, o cenário permite um avanço do interesse dos participantes da 

indústria da construção civil no sentido de tornar os profissionais que a suportam 

capacitados tanto para lidar com o serviço demandado quanto na sua vida diária, já 

que muito antes da qualificação profissional, eles precisam de formação humana.  

As empresas, portanto, devem se empenhar pela qualidade de seus sistemas 

organizacionais de gestão, que permitam produzir de forma eficiente ao mesmo tempo 

em que capacitem seus trabalhadores para execução otimizada de suas tarefas. 

Araújo (2003) define muito bem essa relação entre produtividade, mão de obra 

e modelo de gestão ao dizer que o estudo minucioso da execução de tarefas no setor 

construtivo, cujo o objetivo é a produtividade, evidencia que a mão de obra é essencial 

como fator de produção, já que é observável que perdas de material, má utilização de 

equipamentos, segurança e cumprimento de prazos tendem a ter índices melhores 

quando a especialização, treinamento e qualificação profissional e humanos dos 

empregados locados nesse setor são postas em práticas. 

Desta forma, a melhoria nos métodos de trabalho das empresas do setor de 

construção civil é possível através da racionalização de processos de gerenciamento, 

da utilização de técnicas modernas de construção e aumento da qualidade dos 

recursos humanos utilizados, desde que conhecidos os fatores que influenciam a 

produtividade do setor. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

De modo geral, a literatura disponível sobre o tema entende que a maneira 

como são utilizados os fatores de produção e os recursos financeiros e humanos das 

empresas de construção, das maiores as menores, tem impacto importante na 

produtividade de seus empreendimentos, com o potencial de modificar, otimizar, 

maximizar ou diminuir a capacidade de produção, sendo fatores que podem 

determinar o sucesso ou não de um projeto ou empresa.  
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 Este artigo, portanto, através de revisão bibliográfica, discutiu estudos que 

encontraram alguns gargalos na produção, com deficiências no treinamento e 

formação dos trabalhadores do setor da construção e alguma defasagem nas técnicas 

de gestão de projeto e execução técnica, dado todo o histórico ainda bastante 

artesanal da indústria, ainda que nos últimos anos o setor tenha se desenvolvido 

consideravelmente no seu aspecto tecnológico.  
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