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1. Introdução 

 

1.1 A importância do tema 

O tema escolhido vem ganhando grande importância nos últimos anos devido à 

ampliação das funções que o engenheiro civil deve exercer nas obras, passando de um 

conhecimento, sobretudo, técnico para um perfil de maior gerenciamento e 

administração da obra (CASTELAN, 2011). 

O engenheiro civil que antes era um executor de obras passa a acumular funções e 

tarefas cada vez mais ligadas a gestão e gerenciamento da obra, como atuação na área 

administrativa, comercial, ambiental, de segurança do trabalho, de controle e 

planejamento de estoques, de acompanhamento e cumprimento do cronograma, funções 

estas que serão mais detalhadas conforme o desenvolvimento do presente trabalho. 

É muito importante, então, para essa nova caracterização do engenheiro gestor de obras, 

que sejam destacadas quais competências vêm sendo mais buscadas pelas empresas no 

mercado atual, a mudança do perfil do engenheiro e a visão cada vez mais focada nas 

relações humanas, tanto com a mão de obra do canteiro, como com o cliente.  

1.2 Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivos: 

a) Estudar os aspectos técnicos, humanos e conceituais que abrangem a gestão e 

gerenciamento da construção de uma obra em todas as suas etapas, descrevendo quais 

devem ser as funções e as respectivas habilidades requeridas de um gestor de obras; 

b) Estudar e descrever as relações humanas manifestadas entre os membros da força de 

trabalho, o engenheiro civil como gestor da obra e demais intervenientes no 

empreendimento que atuem ou tenham influência no canteiro de obras; 

c) Estudar as mudanças no perfil profissional do engenheiro civil como requerido pelas 

empresas construtoras para a função de gestor da obra e as novas necessidades impostas 

pelas demandas oriundas das mudanças; 

e) Mostrar como o correto gerenciamento, por parte do engenheiro, pode interferir na 

produtividade, qualidade e planejamento da construção. 
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1.3 Justificativa da escolha do tema 

Associado à grande importância da conscientização dos engenheiros de suas novas 

funções na gestão e gerenciamento em um canteiro de obras nos dias atuais, a busca por 

metodologias, tanto técnicas, como humanas e conceituais, que aumentem a 

produtividade e qualidade da obra vem sendo procurada a todo tempo. 

Por não se tratar de uma ciência exata e ter uma solução única, a incessante procura 

dos engenheiros por melhorias e avanços dos processos vem buscando resultados com o 

tempo, e com as novas técnicas de relacionamento e planejamento que vem sendo 

implementadas, gerando resultados positivos ou negativos. É muito importante, então, 

que com os resultados obtidos por experiências e implementações em obras, sejam 

definidos parâmetros, seja por tipo de obra, por tipo de relação humana e por tipo de 

tarefa, que acarretem na melhoria da produtividade. 

1.4 Metodologia 

Para o desenvolvimento da monografia foi realizada, primeiramente, uma grande 

revisão bibliográfica à literatura especializada, sendo consultadas dissertações, teses do 

mestrado, teses de doutorado e pós doutorado, monografias de cursos de especialização, 

artigos técnicos e sites especializados que abordassem direta ou indiretamente aspectos 

relacionados ao tema objeto do presente trabalho e a evolução do papel do engenheiro 

civil na gestão e gerenciamento de obras. 

Para embasar os estudos dos aspectos práticos relacionados aos dados obtidos na 

revisão bibliográfica foi feito um estudo de caso de uma empresa construtora. No estudo 

foram considerados os aspectos abordados de forma teórica para permitir o 

estabelecimento comparativo da teoria com a prática. 

Os dados obtidos nos estudos realizados foram tabulados e analisados de forma a 

permitir a formulação das conclusões que estabeleceram as respostas aos objetivos 

específicos e gerais do presente trabalho. 
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1.5 Estrutura da monografia  

O trabalho é composto por 7 (sete) capítulos, em que no 1º (primeiro) é detalhado a 

importância do tema, os objetivos do estudo, a justificativa da escolha do tema, a 

metodologia aplicada e a estrutura do mesmo. 

Já o 2º (segundo) capítulo aborda os aspectos gerais da administração de uma 

construção, onde a construção civil e o canteiro de obras são contextualizados, 

permitindo então que seja detalhada a importância do engenheiro civil em cada uma de 

suas etapas, e a forma como se mudou o papel do mesmo durante o processo de 

construção. 

O 3º (terceiro) capítulo tem um foco maior no profissional (engenheiro civil). A partir 

de estudos e dados, é mostrado tanto o processo de formação do engenheiro até sua 

atuação propriamente dita no canteiro, com suas obrigações, dificuldades e carências. 

Já o 4º (quarto) capítulo tem o objetivo de caracterizar o engenheiro civil como gestor 

de obras, mostrando como o seu modo de atuar pode interferir em cada etapa do 

processo construtivo. 

O 5º (quinto) capítulo tem um estudo mais voltado para o mercado, mostrando qual é o 

perfil buscado pelo mesmo para as obras, quais habilidades são mais importantes, quais 

profissionais se encontram com mais abundância e escassez no mesmo. 

O 6º (sexto) capítulo consiste no estudo de caso de uma construtora. Nele é 

caracterizada e detalhada a empresa, sua forma de atuação, dificuldades encontradas, 

profissionais buscados. É, então, visto na prática dessa construtora tudo aquilo que foi 

pesquisado durante o trabalho. 

Por fim, o 7º (sétimo) capítulo é a conclusão, onde são feitas as considerações finais do 

trabalho e a análise dos fatores estudados. 
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2. Aspectos gerais da administração de uma construção  

 

2.1 Conceituação e importância da construção civil 

Construção civil é o termo que engloba a confecção de obras como 

edifícios, pontes, barragens, fundações de máquinas, estradas, aeroportos e outras 

infraestruturas, onde participam arquitetos e engenheiros civis em colaboração com 

técnicos de outras disciplinas. Para CAVALCANTI (2011) é um dos setores do 

mercado produtivo que se faz presente em todos os locais. É uma atividade de grande 

importância, pois é geradora de emprego para a sociedade, visto que absorve grande 

número de mão de obra em diversos setores, e, além disso, faz com que o país alcance 

níveis superiores com a participação no PIB (Produto Interno Bruto) e redução no 

déficit habitacional com a construção de novas moradias.  

É também a área que mais tem capacidade de elevar a taxa de emprego, de produto e de 

renda do país, seja a curto ou médio prazo, devido à alta empregabilidade citada, que 

diminui significativamente as taxas de desemprego nos momentos em que a economia 

não anda bem. 

Deve andar sempre em conjunto com os incentivos governamentais, de modo que os 

produtos utilizados em larga escala na construção, como parafusos, pedras, areias, 

madeiras, tijolos sejam produzidos em grandes quantidades e atendam a demanda da 

produção. 

2.2 Construção civil: aspectos históricos 

Para AFONSO (2007) a história da construção civil está diretamente ligada com a 

história da humanidade. A engenharia civil percorreu um longo período desde que o ser 

humano abandonou as cavernas e começou a pensar em moradias mais confortáveis e 

seguras para as suas famílias. Templos, palácios e canais foram características da 

Antiguidade, que começaram a fazer parte da paisagem por volta de dois mil anos 

depois do aparecimento das primeiras moradias familiares. 

No Brasil, a engenharia civil deu seus primeiros passos, de maneira metódica, ainda no 

período colonial, com a construção de fortificações e igrejas. Em 1549, durante o 

Governo Geral, foram construídos os muros ao redor da cidade de Salvador, capital da 
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época, pelo engenheiro civil Luiz Dias, que ainda foi responsável pela construção do 

edifício da Alfândega e o sobrado de pedra-e-cal da Casa da Câmara e Cadeia. Porém a 

criação de escolas voltadas para a Engenharia Civil só se deu, em 1810, com o 

estabelecimento da Família Real ao Brasil. O príncipe regente D. João VI, inaugurou em 

4 de dezembro de 1810 a Academia Real Militar. Inicialmente, seu principal objetivo 

era a formação de oficiais da artilharia, além de engenheiros e cartógrafos. Em 1842, a 

Academia foi transformada em Escola Central de Engenharia, e 32 anos depois, 

convertida em curso exclusivo de engenharia Civil. Atualmente, essa instituição é a 

Escola Nacional de Engenharia. 

Organizada em instituições, a Engenharia Civil ganhou estudos mais sistematizados e as 

cidades passaram a crescer intensamente como nunca foi visto antes. Assim, vieram a 

construção dos altos edifícios, as pontes quilométricas, o sistema de saneamento básico, 

as estradas pavimentadas, metrôs, aeroportos. Para construir obras tão grandiosas, a 

engenharia precisou desenvolver técnicas sofisticadas e adquirir conhecimentos 

profundos. E cada dia mais, o mercado apresenta técnicas e tecnologias cada vez mais 

eficazes, que permitem a construção muita rápida de obras cada vez mais complexas.  

BAZZO (2006) acredita que na década de 40, a construção civil teve seu auge no 

governo do então presidente do Brasil, Getúlio Vargas Dorneles, e este setor foi 

considerado uns dos mais avançados da época. O Brasil era detentor importante da 

tecnologia do concreto armado. A partir da década de 50 definiu-se a forma de trabalho 

por hierarquia. Na década de 70 durante o regime militar predominou grande 

financiamento no setor visando diminuir o déficit de moradia. E as construtoras 

passaram somente a construir os prédios. 

Já na década de 80 começa a diminuir os financiamentos 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. 

Desde 2000 é mais intensa a preocupação com a preservação do 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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2.3 Administração do canteiro de obras e da construção civil 

propriamente dita 

O canteiro de obra é a área destinada à execução da obra, aos serviços de apoio e à 

implantação das instalações provisórias indispensáveis à realização da construção, tais 

como alojamento, escritório de campo, estande de vendas, almoxarifado ou depósito, 

entre outras, mas segundo SAURIN E FORMOSO (2006) os canteiros, entre os 

profissionais da construção civil, são locais comumente associados a aspectos sujos e 

desorganizados. 

A administração do canteiro de obra e da construção começa, portanto, desde o 

planejamento dos mesmos, passando pela organização e logística da obra durante sua 

execução, até a motivação dos funcionários que neles trabalham, de maneira correta, 

zelando e protegendo o seu meio de trabalho. 

O planejamento do canteiro de obras tem como objetivo principal obter a melhor 

utilização do espaço físico disponível, diminuindo ao máximo o tempo de transportes de 

materiais e mão de obra, e assim, aumentando a eficiência e produtividade da equipe, 

assegurando sempre que a mesma trabalhe de forma segura (NETO, 2014). Para tal, o 

planejamento e a instalação do canteiro além de observar e atender as especificidades da 

obra a ser executada, deve seguir a norma regulamentadora NR (norma 

regulamentadora) 18 – aplicada em canteiro de obras – que estabelece diretrizes de 

ordem administrativa, de planejamento e organização, que objetivam a implementação 

de medidas de controle e de sistemas preventivos de segurança e saúde nos processos, 

nas condições e no meio ambiente de trabalho. 

As condições de armazenamento e transporte, os deslocamentos verticais e horizontais 

dos materiais, a tipologia das instalações provisórias, as instalações de segurança e do 

escritório, o controle de entrada e saída de materiais e mão de obra, entre outros 

aspectos, devem ser pensados e analisados antes da escolha do tipo e do layout do 

canteiro. 

A administração do canteiro pode ser feita, portanto, através de uma lista de regras a 

serem cumpridas: 
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a) Controle do acesso e saída ao canteiro de obras de máquinas, materiais, ferramentas, 

funcionários, funcionários de terceirizados e demais visitantes;  

b) Controle de acesso de veículos leves e pesados;  

c) Limpeza das áreas de vivência em geral, incluindo instalações de terceirizadas;  

d) Atendimento a requisitos legais dos órgãos governamentais e concessionárias;  

e) Armazenamento e retirada de resíduos;  

f) Administração, controle e atendimento ao pessoal alocado à obra;  

g) Planos de emergência caso ocorra algum incidente de grandes proporções como, por 

exemplo, incêndios e desmoronamentos;  

h) Limpeza e manutenção das áreas externas sujas ou danificadas devido a atividades do 

canteiro.   

Associado a todas as questões logísticas, é essencial para o bom funcionamento e 

organização do canteiro a motivação dos trabalhadores (FERREIRA, 1998). Essa 

motivação está diretamente associada às boas condições de trabalho, tanto em termos de 

conforto, como em termos de segurança fornecidas para os mesmos, e também pelas 

diversas formas de relacionamento entre eles e aqueles a quem são subordinados, que 

podem interferir tanto positiva como negativamente no desempenho e motivação dos 

funcionários. 

Em relação à administração da construção, o engenheiro deve estar sempre perto e 

presente em cada uma das suas etapas, prevenindo e se antecipando de problemas 

recorrentes a obras. Segundo FONSECA (2013), o construtor deve ter informações 

suficientes para que isto se torne realidade. Algumas das diretrizes para uma boa 

administração são:  

a) Materiais (qualidade): compras com antecedência, de pelo menos uma semana, visto 

que é muito comum na construção o atraso dos fornecedores. É, portanto, necessário 

que a compra seja feita com um fator de segurança para evitar o atraso no cronograma 

dos serviços. Além disso, é muito importante, que os materiais estocados na obra sejam 

feitos de maneira correta, evitando o desperdício e a utilização de materiais danificados; 
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b) Mão de obra (qualidade e produtividade): acompanhamento da produtividade da mão 

de obra, associada a fiscalização da qualidade dos serviços executados. É interessante a 

elaboração de um checklist diário para que se meça a produtividade das equipes e, 

portanto, evite-se a acomodação e não produtividade no canteiro; 

c) Cronograma (prazo): acompanhamento semanal das tarefas que foram executadas 

dentro e fora do cronograma, e a partir dos resultados obtidos, reorganizar os prazos das 

etapas, evitando o atraso final da obra; 

d) Custo: acompanhar o balanço quinzenal dos custos da obra, através do cronograma 

físico-financeiro, controlando assim as entradas e saídas, e evitando e prevendo um 

custo muito acima daquele orçado inicialmente. 

2.4 Aspectos intervenientes na gestão e gerenciamento da 

construção de um empreendimento 

São muitos os aspectos intervenientes na gestão de um empreendimento para o 

engenheiro civil, que começam nos serviços preliminares da obra até sua plena 

execução e entrega ao cliente. 

São alguns desses aspectos (PALHOTA, 2016): 

a) Coordenação do projeto 

b) Obtenção de licenças 

c) Atendimento aos requisitos legais para instalação do canteiro 

d) Planejamento e controle da obra 

e) Segurança do trabalho 

f) Gestão de pessoal 

g) Gestão de suprimentos 

h) Gestão de terceirizados 

i) Gestão de contratos 

j) Gestão de qualidade 

k) Gestão ambiental 

l) Gestão financeira 

m) Gestão de documentos 
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Apesar de serem aspectos comuns e presentes em todas as construções, a forma de lidar 

com os diferentes tipos de gestão varia de empresa para empresa. Enquanto algumas 

empresas possuem departamentos próprios para cada um dos itens citados 

anteriormente, não ficando, portanto, a cargo do engenheiro, outras empresas não 

possuem, ficando então para o engenheiro o papel de absorver essas outras funções.  

Técnicos de segurança de trabalho, setor de gestão da qualidade, departamento de 

suprimentos, gestor de contratos e setor de RH (recursos humanos) são exemplos de 

departamentos próprios que existem, em sua maioria, em obras de grande porte, não 

existindo, entretanto, em empresas de menor porte. 

2.5 Evolução do papel do engenheiro civil no canteiro de 

obras e suas funções 

O papel do engenheiro civil no canteiro de obra vem sofrendo importantes modificações 

nos últimos anos. Segundo REMY (2011), a implantação de Layout no canteiro de obra, 

a racionalização dos processos construtivos, o planejamento sistêmico, o controle e 

armazenamento correto de materiais, a padronização dos procedimentos operacionais, a 

inovação tecnológica, a gestão da qualidade das obras (PBQP-H - Programa Brasileiro 

da Qualidade e Produtividade do Habitat- e ISO - Organização Internacional de 

Normalização - 9001), do meio ambiente (ISO 14000), eram itens que antes ficavam em 

segundo plano com relação à gestão das construtoras. Atualmente, estes itens, afetam 

diretamente a competitividade e o lucro das organizações e devem estar na agenda das 

incorporadoras e construtoras de obras públicas e privadas, sendo inclusive um fator de 

permanência no mercado. 

Estas mudanças e novas preocupações do mercado e das construtoras alteram 

diretamente as funções do engenheiro civil, que passa de uma função cada vez mais de 

supervisor de obras para gerenciador e gestor. As novas funções do mesmo são listadas 

por REMY (2011): 

1.Engenheiro inovador: conhecimento de tecnologias construtivas, dos novos materiais 

convencionais e não convencionais e das inovações tecnológicas que estão sendo 

implementadas no setor. O engenheiro é o agente das mudanças tecnológicas dentro da 

obra e deve possuir conhecimentos sobre a temática. 
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2. Engenheiro focado no cliente: preocupação com custos, prazos, qualidade do produto 

final e grau de satisfação do cliente. A obra deve ser vista pelo engenheiro como um 

negócio que deve gerar resultados. Por isso a importância da visão sistêmica do 

engenheiro em relação ao negócio e resultados da empresa versus política de 

relacionamento com os clientes da organização.  

3. Planejador: planejamento prévio da obra, incluindo o projeto e implantação do 

canteiro de obras com Layout definido, domínio do plano de treinamento da equipe de 

produção periodicamente, controle da obra, dos suprimentos de materiais e 

equipamentos, contratação de mão de obra e gestão de terceirizados, controle da 

qualidade de materiais e processos, execução e entrega da obra em tempo hábil, são 

itens que devem ser atribuídos a competência de novo engenheiro.  

 

4. Conhecimento das metodologias de gestão SGQ (sistema de gestão da qualidade), 

PBQP-H, ISO 9001, ISO 14000, dos sistemas integrados, do planejamento e controle de 

obras permitindo a utilização de ferramentas que permitem visão sistêmica, saber 

programar e controlar os serviços de execução obras de forma integrada com os 

processos da empresa. Estas metodologias permitem o controle gerencial do progresso 

"Físico X Custos" da obra, permitem a tomada de ações corretivas e preventivas e a 

geração de indicadores de produtividade e de custos próprios da empresa que medem 

seu desempenho real e da qualidade dos produtos e serviços. 

 

5. Domínio dos conceitos de sustentabilidade: para possibilitar a correta implantação 

dos sistemas integrados de gestão da qualidade, SST (segurança e saúde do trabalho) e 

meio ambiente nos canteiros de obras e se adequar com as tecnologias de construção 

sustentável que envolve a eficiência energética, a economia de água, o conforto 

ambiental, o reprocessamento, o cooprocessamento, a gestão dos resíduos e as Boas 

Práticas construtivas.  

6. Humanista: competência para exercício da liderança, comunicação, negociação, 

trabalho em equipe, treinamento e motivação, com vista a gerenciar a equipe de 

produção e terceirizados, obtendo assim, melhor desempenho e, consequentemente, 

maior produtividade. Essas habilidades são essenciais em empresas construtoras, onde a 

implantação de novas tecnologias, processos e procedimentos operacionais 

padronizados, certificações tendem a ser a realidade nos canteiros de obras. 
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2.6 Impactos de cada etapa construtiva na gestão e 

gerenciamento 

A execução da obra é agrupada por partes com afinidade de serviços, através de uma 

ordem cronológica, e cada uma de suas etapas encontra diferentes obstáculos e desafios 

para a correta gestão. Para cada uma das etapas da construção foram destacados os 

aspectos que mais são impactados (ASSUNÇÃO, 2012). 

2.6.1 Serviços preliminares 

Os serviços preliminares podem ser divididos em algumas macroetapas: 

2.6.1.1  Sondagem do terreno 

A sondagem do terreno tem um impacto essencialmente técnico para a obra. Através da 

sondagem são obtidos todos os parâmetros e informações necessárias do solo, para 

então começarem a serem executados os projetos. 

2.6.1.2  Limpeza do terreno 

A limpeza do terreno pode ser realizada antes dos estudos topográficos, ou 

posteriormente acompanhando a terraplenagem. Para NAKAMURA (2013), quando o 

serviço envolve apenas a limpeza, as dificuldades encontradas são menores. É muito 

importante checar nesta etapa, a necessidade de autorizações dos órgãos municipais e de 

meio ambiente para eventual retirada de vegetação no terreno. Também é necessário 

verificar exatamente as delimitações do terreno, para evitar mexer em terrenos vizinhos 

e obter consequentes problemas legais. 

2.6.1.3 Levantamento topográfico  

É feito antes de iniciar qualquer tipo de construção. Consiste na elaboração de uma 

planta da área a partir de informações medidas no terreno, como divisas para terrenos 

vizinhos, limites do terreno, distâncias e diferenças de nível. Tal trabalho serve de base 

para a realização dos demais projetos.  

Os tipos mais usuais de levantamento topográfico são o planimétrico e o 

planialtimétrico. No primeiro, o topógrafo dimensiona as medidas do comprimento e 

largura do primeiro plano. Já no segundo tipo, além das medições do comprimento e da 
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largura, o topógrafo também estipula as diferenças de altura, a inclinação do terreno e o 

seu nivelamento.  

Para PERINI (2011) na contratação desse tipo de serviço, confiança e capacidade 

técnica pesam bastante, pois, um levantamento mal feito pode trazer milhões de reais de 

prejuízo, principalmente em relação a problemas com vizinhos (invadindo a áreas dos 

mesmos) ou devido a erros de locação estruturais que vem a prejudicar todo o processo 

de construção. 

2.6.1.4 Elaboração dos projetos 

Etapa guia para todo o processo construtivo. A elaboração dos projetos deve ser baseada 

nos objetivos da construção, nos padrões exigidos e nos recursos financeiros 

disponíveis. Tem uma função muito importante para a gestão da obra, pois indicará 

todas as principais dificuldades a serem encontradas, permitindo assim que os muitos 

possíveis problemas sejam identificados previamente, e não interfiram posteriormente 

nos objetivos desenvolvidos. 

2.6.1.5 Orçamento e planejamento 

Uma das etapas mais importantes e difíceis no que diz respeito à gestão. Através de 

muitos estudos prévios das condições locais de trabalho, dos recursos humanos e 

financeiros disponíveis, elaborar um cronograma físico e financeiro detalhado, por cada 

serviço a ser executado. Esta etapa tem um papel decisivo na obra como um todo, pois a 

partir do orçamento e cronograma estipulado, será feito o dimensionamento das equipes, 

servindo de guia para o cumprimento do prazo, qualidade e custo de cada etapa da obra. 

2.6.1.6 Terraplanagem 

Muito importante para evitar futuros problemas estruturais. Deve ser feito com mão de 

obra qualificada e tecnologias novas, pois a compactação não adequada do terreno pode 

vir a gerar problemas muito graves, tanto tecnicamente falando como em questões 

financeiras. 

2.6.1.7 Instalações provisórias e do canteiro 

Mais uma etapa que é decisiva para uma boa gestão da obra. A instalação do canteiro, 

assim como as instalações provisórias devem ser muito bem estudadas para que facilite 



13 
 

a logística de transporte de materiais e de mão de obra durante toda a construção, 

aumentando a produtividade e eficiência, e consequentemente diminuindo o prazo. 

2.6.2 Fundações 

Etapa muito importante para a construção, em que o tipo de fundação é escolhido após 

análise minuciosa das condições de terreno, de sua topografia e suas análises sociais e 

econômicas. As fundações tem o papel de transmitir as cargas de uma edificação para o 

terreno e, portanto, uma adequada escolha e execução da mesma evita vários problemas 

estruturais que podem vir a ocorrer durante o processo construtivo. 

Nesta etapa é importante a precaução quanto aos imprevistos de mudanças que forçam a 

providências na gestão de todo o processo construtivo. Problemas com mudanças de 

materiais previstos, assim como locação das fundações que não são possíveis de 

executar como consta no projeto, mudam todo o processo e método de execução do 

serviço, podendo vir a gerar mais custos e/ou mais tempo.  

2.6.3 Estruturas 

A fase de estruturas pode ser considerada a fase crucial para o cumprimento do 

cronograma e, portanto, envolve um grande trabalho de planejamento. Ao mesmo tempo 

em que exige uma logística sofisticada e eficiente de planos de concretagem, que muitas 

vezes são os principais causadores dos atrasos, exige todo um processo rígido de 

conferência de projetos pré concretagens, que envolvem armação, formas, escoramento 

e reescoramento.  

A logística do processo de concretagem é um desafio de gestão dos engenheiros, que 

devem analisar o acesso do caminhão betoneira no canteiro, as dificuldades nas ruas de 

acesso, o trânsito, a descarga de concreto e os possíveis reparos, muito comuns, que 

precisam ser feitos na hora da concretagem, como por exemplo o rompimento do 

mangote. 

2.6.4 Cobertura 

As coberturas possuem 3 (três) principais funções: utilitárias, estéticas e econômicas. 

Ao passo que tem a função de proteger as edificações contra intempéries e fazer os seus 

isolamentos térmico e acústico, deve ser pensada e estudada para que tenha a forma e 
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aspecto harmônicos adequados e o custo da sua execução associado à durabilidade e a 

fácil manutenção, quando necessário. 

2.6.5 Alvenarias/ Paredes e Painéis / Revestimentos / Acabamentos 

Com a principal função de vedação e posterior acabamento, essas etapas são feitas de 

maneira rápida, além de muitas vezes feitas por empresas terceirizadas, quando 

comparada às demais macroetapas, e com várias equipes ao mesmo tempo, o que muitas 

vezes traz problemas de qualidade para a construção. É importante que seja elaborado 

um controle de qualidade adequado. A falta de esquadro das paredes, a falta de prumo e 

os problemas devido à colocação manual de bloco em bloco e/ou a falta de aperto, 

causam danos futuros muito grandes nas etapas de acabamento, de mobiliária, de 

colocação de vidros e esquadrias. 

2.6.6 Instalações Hidrossanitárias / Elétricas / Especiais 

Etapas que exigem um estudo prévio de compatibilização de projetos muito grande 

visto o maior número de problemas encontrados causados por interferências de projetos, 

causando deslocamentos de tubulações e/ou conduítes, furos em estruturas, problemas 

no aspecto visual (como tubulações expostas), mudanças de pé direito (para a tubulação 

ficar dentro do forro, por exemplo), entre outros, que acabam causando mudanças não 

estudadas / programadas que vem a gerar problemas de prazo e custo.  

É muito comum nesta etapa também ocorreram mudanças feitas deliberadamente pelos 

instaladores, objetivando otimizar tempo e materiais. Essas mudanças, além de serem 

perigosas para a compatibilização dos demais projetos, também podem vir a gerar 

muitos problemas futuros, se não corretamente explicadas e detalhadas nos projetos de 

As Built. É de extrema importância para a gestão dos projetos o acompanhamento desta 

etapa, acompanhada da atualização das mudanças ocorridas na execução. 

2.6.7 Impermeabilizações  

Impermeabilizar é o ato de isolar e proteger os materiais de uma edificação da passagem 

indesejável de líquidos e vapores, mantendo assim as condições de habitabilidade da 

construção, e como tudo em construção civil, deve ser planejada para reduzir o custo e 

aumentar a eficiência. Trata-se de uma mão de obra especializada, e por isso, o controle 

de qualidade deve ser grande. A falta ou uso inadequado da impermeabilização 
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compromete a durabilidade da edificação, causando prejuízos financeiros e danos à 

saúde. A água infiltrada nas superfícies e nas estruturas afeta o concreto, sua armadura, 

as alvenarias. 

2.6.8 Serviços Complementares 

Estes podem compreender a construção de piscina, sauna, churrasqueira, paisagismo, 

jardinagem, muros divisórios, quadra esportivas, área de lazer, entre outros tipos. São 

aqueles que são executados na parte externa da obra e na maior parte, assim como a 

impermeabilização, requer contratação de mão de obra e empresas especializadas. 

Ficam a critério do dono da obra e de sua gestão, da disponibilidade de recurso e de 

prazo. 

2.7 Importância da administração da obra na qualidade, 

produtividade, no prazo e custo de uma construção 

Para ROCHA (2015) gerenciar uma obra significa administrar, simultaneamente, o 

cumprimento do cronograma e a previsão financeira, gerindo profissionais com 

formações e comportamentos diversificados, sempre atentando para a qualidade final do 

produto. Caso isso não ocorra, poderá haver inúmeras perdas, tanto no aspecto 

financeiro quanto no emocional, comprometendo a qualidade e o tempo.  

Pode-se separar em 3 principais, os aspectos que influenciam na gestão: 

a) Aspectos de prazo 

b) Aspectos financeiros 

c) Aspectos de qualidade 

Esses 3 (três) itens possuem a principal causa em comum: a escassez da mão de obra 

qualificada em todos os níveis. Para CASTILHO (2010), se produz uma quantidade 

menor de serviço por dia e, na maioria das vezes, com qualidade um pouco inferior 

(REIS, 2010). Além da falta de qualidade no serviço, portanto, a produtividade do 

mesmo é abaixo daquela esperada, o que acaba causando um atraso no cronograma da 

obra. Esse atraso final da obra está diretamente atrelado ao aumento dos custos, tanto 

pelo aumento do tempo da mão de obra, como pelas medidas tomadas para que esse 
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atraso do prazo de entrega seja o menor possível (muitas vezes são colocados na mesma 

obra 2 empresas concorrentes para fazer o mesmo serviço). 

A administração, então, tem um papel fundamental para a solução dos 3 itens citados. A 

busca de processos e métodos de melhoria em diferentes áreas vem para diminuir os 

prejuízos e danos causados no processo construtivo, começando pelo maior foco no 

planejamento e cumprimento do cronograma. Esse cumprimento está diretamente 

associado a maior fiscalização dos serviços, que pode ser guiado pelos planejamentos 

em curto e médio prazo. Um planejamento em curto prazo, por exemplo, com uma 

listagem de todas as tarefas que devem ser concluídas na semana, faz com que o 

dimensionamento da equipe seja diariamente calculado, baseado em sua produtividade, 

para que o objetivo seja cumprido. Já para os empreiteiros, uma diferente metodologia 

pode ser aplicada, como, por exemplo, a aplicação de multas em detrimento dos atrasos 

dos serviços e/ou entrega de materiais. 

O gerenciamento adequado, portanto, tem como principal e maior objetivo manter a 

mão de obra (maior causadora dos problemas da obra) motivada e comprometida. 

Estudos realizados pela empresa de consultoria RIGHT MANAGEMENT, 

comprovaram que profissionais motivados rendem 50% a mais. A busca pelo ambiente 

de trabalho adequado, limpo, organizado, seguro e com profissionais motivados, pode 

ser vista como o maior desafio nos dias atuais, para a melhora da gestão na construção 

civil. 
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3. O engenheiro civil e suas responsabilidades 
 

3.1 Engenheiro civil: conceituação e aspectos históricos 

PEREIRA (2013) define engenheiro civil como profissional que exerce a prática da 

engenharia que possui competência para realizar tarefas de investigação, concepção, 

ensino, estudo, projeto, fabricação, construção, produção, fiscalização, controle de 

qualidade, manutenção e gestão nas diferentes áreas de atividade em que intervêm. O 

âmbito de intervenção destes depende da área de atividade, seja edifícios, estradas, vias 

férreas, aeroportos e aeródromos, estruturas, hidráulica ou geotecnia. 

Em muitos países, o exercício da profissão de engenheiro obriga, para além da 

habilitação com um curso superior de engenharia, a uma licença ou certificação 

profissional atribuída pelo estado, por uma associação profissional, ordem ou instituição 

de engenheiros ou por outro tipo de órgão de regulamentação profissional. No Brasil a 

prática de engenharia é controlada pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia), que tem o objetivo de fiscalizar o exercício da profissão em âmbito 

regional (PEREIRA, 2013). 

No cenário atual da construção civil, por estarem cada vez mais pressionados por prazos 

de obras curtos e pela busca de retornos financeiros cada vez mais rápidos, os 

engenheiros civis tem seu conceito muito ligado ao de gerente de obra, e vêem sua 

situação ainda agravada por uma realidade cada vez mais presente no setor: o acúmulo 

de uma infinidade de papéis. Para gerenciar obras no mercado da construção civil atual, 

não basta mais o engenheiro ser capaz apenas de comandar a produção da obra e 

fiscalizar os processos construtivos executados. Atualmente, as empresas valorizam e 

buscam profissionais capazes de também atuar em diferentes setores da obra. Assim, 

além da atuação no canteiro de obras, engenheiros e gestores passaram a ter de atuar em 

outras áreas, tais como planejamento, compras, controle – tanto no acompanhamento 

físico quanto financeiro das obras –, na gestão das empresas terceirizadas contratadas e 

ainda na gestão dos contratos.  
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3.2 Engenheiro civil: formação no Brasil 

A história da engenharia é diretamente atrelada à história da civilização, sendo 

responsável pelo aparecimento de armamentos, fortificações, estradas, pontes, canais, 

instrumentos, mas as primeiras escolas de engenharia só surgiram na França no século 

XVIII, com a École des Ponts et Chaussées (1747), a École de Mines (1783) e a École 

Polytechnique (1794). 

No final do século XVIII instalou-se no Brasil o curso de fortificações, artilharia, etc., 

na Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. Logo depois surgiram a 

Academia Real Militar, em 1810, e a Academia Militar e de Marinha, em 1831, com 

o  curso de “engenheiro de pontes e calçadas” (JANTSCH, 2011). 

Logo depois se instalava no Rio de Janeiro a Escola Central, em 1858, destinada 

exclusivamente à formação de engenheiros, tendo inclusive um curso de engenharia 

civil. O Instituto Militar de Engenharia - IME, ligado ao exército brasileiro (Ministério 

da Defesa) foi criado em data não precisa no decorrer do século XVIII. 

A Escola Politécnica do Rio de Janeiro, criada em 1874, consolidou o ensino da 

engenharia no nosso país. Esta foi considerada a sucessora da Escola Central. 

Daí em diante foram surgindo diversas escolas como: 

a)  A Escola Nacional de Engenharia,  em 1937; 

b)  A Escola de Engenharia, do Rio de Janeiro, em 1965; 

c) A Escola de Minas de Ouro Preto, em 1876,  no mesmo padrão da École de 

Mines de Paris e a École Normale Supérieure. Novos conceitos de ensino da 

engenharia com a introdução de práticas de laboratórios e viagens de estudos. 

d) A Escola Politécnica de São Paulo - POLI, em 1893. tinha linha germânica 

e  valorizava o ensino prático. 

e) A Escola de Engenharia de Pernambuco, em 1895: extinta em 1903, sendo 

substituída por outra instituição, atual Escola de Engenharia da Universidade 

Federal de Pernambuco; 

f) A Escola de Engenharia Mackenzie, em 1896: ligada inicialmente à 

Universidade de New York e hoje vinculada à Universidade Presbiteriana 

Mackenzie; 
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g) A Escola de Engenharia de Porto Alegre, em 1896: em 1931 Universidade 

Técnica e hoje Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul; 

h) A Escola Politécnica da Bahia, em 1887: Incorporada pela Universidade Federal 

da Bahia em 1946; 

i) A Escola Politécnica de Pernambuco - POLI, em 1912: incorporada pela 

Universidade de Pernambuco em 1991. 

Até 1946 existiam, no Brasil, um total de 15 (quinze) instituições de ensino de 

engenharia. Na década de 60 houve um significativo crescimento do número de 

instituições. Em meados da década de 70 já contávamos com mais de 100 (cem) 

instituições de ensino superior com mais de 300 (trezentos) cursos de engenharia. Hoje, 

existem no Brasil, quase 200 (duzentas) instituições com mais de 600 (seiscentos) 

cursos de engenharia.  

O curso superior em engenharia civil é do tipo bacharelado e tem duração média de 5 

(cinco) anos. 

A estrutura curricular do curso conta com disciplinas generalistas nas áreas 

de Física, Matemática e Química. As disciplinas específicas da prática profissional de 

um engenheiro civil apresentam conceitos sobre: 

(1) Estruturas: concepção, cálculo e análise das partes resistentes das edificações, 

pontes, barragens etc; 

(2) Materiais e Técnicas de Construção Civil: estudo das propriedades dos materiais 

de construção civil, seu uso e sua dosagem; planejamento, orçamento e execução de 

obras; 

(3) Transportes: planejamento, projeto, construção e operação de meios de transporte: 

estradas, ferrovias etc; 

(4) Hidráulica e Saneamento: análise e projeto de meios para produção e distribuição 

de água potável, de esgoto e de chuva (recursos hídricos); 

(5) Geotecnia: estudo do comportamento de rochas e solos, visando o projeto e a 

construção de fundações, aterros, barragens etc.  
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Um dos grandes problemas enfrentados pelo país na formação dos engenheiros é o 

grande número de desistências durante o curso, chegando a evasão de 60% que ocorrem 

principalmente nos 2 (dois) primeiros anos da faculdade (conhecidos como ciclo 

básico). Segundo CARDOSO (2010), isso ocorre pelo alto custo de uma faculdade 

particular e pela formação deficitária do estudante no ensino médio que, em muitos 

casos, tem dificuldade para acompanhar o curso.  

Para FORMIGA (2010), esse grande número de desistências poderia ser diminuído com 

um encurtamento e modernização do curso para 3 (três) anos de graduação, com mais 1 

(um) ano e meio de mestrado.  

3.3 Engenheiro civil: abrangência da profissão 
 

A engenharia civil é uma ciência aplicada ou tecnológica, que incorpora contribuições 

de diversas áreas de conhecimento das ciências básicas. Ela utiliza como ferramentas 

básicas à computação, a matemática, a física, a química, o desenho técnico, além de 

normas técnicas específicas (SILVA, 2011). 

Modelos matemáticos, numéricos e experimentais são criados para proceder aos 

cálculos necessários ao projeto e à execução de uma obra. Além disso, o engenheiro 

civil necessita de conhecimentos básicos de administração, direito e economia. 

Dada a exigência do mercado, além da formação básica, requer-se do engenheiro civil 

outros atributos como o domínio do inglês e das tecnologias da informação, a 

especialização através de cursos de aperfeiçoamento e de pós-graduação. 

Além dos conhecimentos propriamente técnicos, o engenheiro civil deve possuir as 

seguintes competências para o exercício da profissão (SILVA, 2011): 

a) Criatividade; 

b) Capacidade de aprender por conta própria e de ser um “solucionador” de 

problemas; 

c) Análise e síntese; 

d) Visão sistêmica; 

e) Gerenciamento: planejamento, organização e coordenação (projetos e obras); 

f) Interpretação e comunicação (escrita e oral); 

g) Trabalho em equipe e espírito de liderança; 
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h) Bom senso; 

i) Disposição para manter-se atualizado e para o aperfeiçoamento contínuo; 

j) Ética profissional; 

k) Conhecimento e sensibilidade para questões humanísticas, de responsabilidade 

social e questões ambientais. 

Muitas dessas qualidades que caracterizam o engenheiro são adquiridas e lapidadas ao 

longo da carreira profissional, visto que traz questões que fogem do âmbito acadêmico, 

que é, sobretudo, técnico. Pode-se notar a importância dessas características pelos 

processos seletivos da maioria das empresas de engenharia, que abrangem trabalhos em 

equipe, ética profissional e outros itens citados acima. 

Ao mesmo tempo em que possui a característica de formação do desenvolvimento do 

aluno muito mais técnica que humana, o curso de engenharia civil pode ser considerado 

um dos mais flexíveis dos existentes, permitindo que o engenheiro civil possa atuar 

como autônomo, empresário ou funcionário em diversos setores de atuação no mercado, 

como as indústrias, instituições e empresas públicas e privadas, escritórios de projeto e 

de consultoria, estabelecimentos de ensino e de pesquisa, podendo desempenhar 

diversas funções:  

a) Pesquisa básica e aplicada; 

b) Ensino e treinamento; 

c) Projeto, assessoria e consultoria; 

d) Gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica; 

e) Execução de obra ou de serviço técnico; 

f) Produção, instalação, operação e manutenção; 

g) Fiscalização, vistorias, perícias, avaliações e auditorias; 

h) Vendas e administração. 

Além de poder desempenhar essas diversas funções, o engenheiro civil executa as 

seguintes tarefas relacionadas, segundo CARLOS (2013): 

1. Planeja, organiza, executa e controla projetos na área da construção civil, realiza 

investigações e levantamentos técnicos, define a metodologia de execução, desenvolve 

estudos ambientais, revisa e aprova projetos, especifica equipamentos, materiais e 

serviços; 
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2. Orça a obra, compões custos unitários de mão de obra, equipamentos, materiais e 

serviços, apropria custos específicos e gerais da obra; 

3. Executa a obra de construção civil, controla cronograma físico e financeiro da obra, 

fiscaliza obras, supervisiona segurança e aspectos ambientais da obra; 

4. Presta consultoria técnica, pericia projetos e obras (laudos e avaliações), avalia dados 

técnicos e operacionais, programa inspeção preventiva e corretiva e avalia relatórios de 

inspeção; 

5. Controla a qualidade da obra, aceita ou rejeita materiais e serviços, identifica métodos 

e locais para instalação de instrumentos de controle de qualidade; 

6. Elabora normas e documentações técnicas, procedimentos e especificações técnicas, 

normas de avaliação de desempenho técnico e operacional, normas de ensaio de campo 

e de laboratório; 

7. Participa de programa de treinamento, quando convocado; 

8. Participa, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, 

comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; 

9. Elabora relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; 

10. Trabalha segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e 

preservação ambiental; 

11. Executa tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 

programas de informática; 

12. Executa outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

3.4 Engenheiro civil: legislações pertinentes 

O exercício das atividades do engenheiro civil deve ser em consonância com a 

legislação (CARLOS, 2014). As legislações podem ser separadas em aplicáveis ao 

exercício da função do engenheiro e naquelas aplicáveis a execução da obra. 
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3.4.1 Legislação aplicável ao exercício da função de engenheiro 

Podem ser citadas como as duas principais legislações que regulamentam e fiscalizam o 

trabalho do engenheiro civil, além das normas regulamentadoras, a do CREA, a 

referente à segurança de trabalho. 

A lei nº 5.194, de 24 de Dezembro de 1966 regula o exercício da profissão da 

engenharia no Brasil, caracterizando o exercício da profissão, regulamentando quem 

pode e não pode exercer a mesma no território brasileiro, especificando suas obrigações, 

responsabilidades e deveres na sociedade. 

Já a Lei nº 7.410 dispõe sobre a especialização de engenheiros e arquitetos em 

engenharia de Segurança do Trabalho, especificando quais profissionais podem exercer 

a profissão.  

A engenharia de segurança de trabalho vem ganhando cada vez mais força no mercado, 

à medida que os números de casos com acidentes de trabalho passavam de 700.000 

(setecentos mil) por ano, correspondendo a 15% dos acidentes ocorridos no país no ano. 

Com isso, a busca por profissionais de segurança e saúde no trabalho para reduzir riscos 

de acidentes, promover a saúde e a satisfação dos trabalhadores, melhorar os resultados 

operacionais e a imagem das organizações ganha mais importância (OLIVEIRA, 2010).  

Para atenuar este quadro, a aplicação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), a partir 

de 2010, obrigou as empresas a pagarem mais impostos sobre a folha de pagamentos 

conforme o índice de acidentes de trabalho, sendo que tais recursos seriam destinados 

ao financiamento do Seguro Acidente de Trabalho (SAT), custeando benefícios ou 

aposentadorias decorrentes de acidentes de trabalho. Além disso, uma nova Política 

Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho foi criada em 2011, que antes era focada 

em reabilitação e tratamento, agora prioriza a prevenção, com ações combinadas de três 

ministérios: previdência, trabalho e saúde. 

A regulamentação, desde então, vem se tornando muito mais rígida em relação à 

segurança do trabalhador, e o cumprimento da legislação é cada vez mais fiscalizado 

nas obras de engenharia civil, com a presença obrigatória de um técnico de segurança 

em cada canteiro. 
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3.4.2 Legislação aplicável à obra 

Quanto às legislações aplicáveis a obra destaca-se o código de obras e edificações, e  

como principal órgão público, a Prefeitura Municipal, mas também pode ocorrer de ter 

que ter licença da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros (estabelecimentos de 

saúde, hospitais, clínicas, laboratórios, locais de reunião ou aglomeração de pessoas, 

academias, teatros, cinemas). Para conseguir essa autorização dos órgãos públicos o 

engenheiro civil tem a obrigação de elaborar os projetos seguindo normas e leis. São 

estas as legislações urbanísticas (federais, estaduais e municipais), sanitárias, de 

segurança contra incêndio e pânico, de meio ambiente, etc.  

Com relação à legislação ambiental, a Resolução do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) número 307:2002, alterada pela Resolução CONAMA 

348:2004, estabelece importantes avanços na questão de gestão de resíduos da 

construção. Além de impor direitos e deveres a todos os agentes da cadeia produtiva, 

sendo estes fabricantes, empreendedores, poder público municipal e a sociedade como 

um todo. 

Para que haja uma evolução no futuro da construção civil em nível de sustentabilidade, 

se faz necessário pensar em reduzir consideravelmente os resíduos gerados por ela. 

Essa resolução vem, portanto, em combate ao grande problema de resíduos gerados pela 

construção, pois é um setor de elevada perda de materiais, onde se constrói, na grande 

maioria dos casos, pelo sistema tradicional com tijolos e argamassa e o próprio traço do 

concreto é executado de forma empírica e muitas vezes incorreta, estabelecendo 

diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão desses resíduos e criando a cadeia de 

responsabilidades: gerador – transportador – municípios (KARPINSKI, 2009). 

3.5 Engenheiro civil: principais carências e dificuldades 

encontradas 

Se na "década perdida" de 1980 a oferta de vagas em engenharia civil era tão baixa que 

os recém-formados preferiam migrar para o setor financeiro, onde eram mais bem 

remunerados, hoje, com a crise no mercado da construção e o grande número de 

formandos, quando comparados com o ano citado, o nível de qualificação do 

profissional contratado é muito maior. Engenheiros civis recém formados que, até 
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pouco tempo, podiam escolher onde queriam trabalhar, agora estão tendo grandes 

dificuldades para se recolocarem no mercado de trabalho e acabam encarando a 

realidade, que significa a necessidade de renda, atuando em outras áreas (VALENTE, 

2013). No entanto, mais do que engenheiros "genéricos", as empresas precisam de 

especialistas – em gestão, produção, orçamento, coordenação de obras, entre outros. E, 

com falta de "material humano" de qualidade no mercado, as empresas estão apostando 

cada vez mais na formação de seus próprios quadros internos. 

Depois de anos seguidos vendo os engenheiros civis formados migrando para outras 

áreas de atuação, as empresas do ramo da construção vêm enfrentando dificuldades para 

encontrar profissionais qualificados para os cargos de maior responsabilidade. 

Em uma trajetória normal, assumem os postos de gerência os funcionários mais 

experientes dos quadros internos, que já acompanharam pelo menos o ciclo completo de 

uma obra (FARIA, 2008). Os promovidos, com auxílio financeiro da empresa, 

complementam seu conhecimento prático com uma formação teórica em cursos de pós-

graduação de médio e longo prazo, como as especializações lato sensu e os MBAs 

(Master of Business Administration). 

Diante do atual cenário de falta de especialização, associada a grande crise que o 

mercado de construção vem enfrentando nos dias atuais, e o grande número de 

formandos que se forma desempregado, a solução para os mesmos vem sendo a busca 

por mestrados ou pós-graduações. Pós-graduações e doutorados são os caminhos 

naturais para engenheiros civis que buscam aprofundar a especialização técnica dentro 

de uma área específica, e ao mesmo tempo, aguardam a melhora do cenário da 

economia. 
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4. O engenheiro civil como gestor de obras 

4.1 Aspectos gerais que interferem na gestão de uma obra 

A gestão de uma obra abrange como em qualquer outro segmento, múltiplos aspectos 

que envolvem as áreas administrativa financeira, logística, comercial, marketing, 

recursos humanos e operacional. Para a consecução de uma obra, considerando-se desde 

a fase de limpeza do terreno e instalação do canteiro de obras até a entrega ao cliente do 

produto totalmente executado, as atividades a serem executadas requerem habilidades 

técnicas, humanas e conceituais do responsável pela gestão. Neste caso, a obra é como 

se fosse uma empresa, uma unidade de negócio que deve atender aos requisitos técnicos 

e legais e apresentar os resultados esperados seja em que área os mesmos tiverem sido 

especificados. 

Conforme CHIAVENATO (2000) habilidade técnica significa ter domínio para aplicar 

conhecimentos, métodos, técnicas, materiais e equipamentos necessários para o 

desenvolvimento das tarefas operacionais da obra. Esta habilidade é muito requerida 

para profissionais operacionais que efetivamente executam a tarefa ou para 

encarregados de turmas, mas também em menor escala para os demais gestores da obra. 

A habilidade conceitual significa ter visão sistêmica e holística, é ter a capacidade de 

entender a complexidade da obra dentro do contexto da empresa construtora a qual está 

vinculada, agir e tomar decisões ajustando os comportamentos para que os objetivos 

corporativos sejam atendidos. Quanto mais alto for o escalão ao qual o gestor estiver 

situado, maior será a necessidade desta habilidade (CHIAVENATO, 2000).   

A habilidade humana significa ter capacidade para se relacionar bem com as pessoas. 

Segundo CHIAVENATO (2000) "consiste na capacidade e facilidade para trabalhar 

com pessoas, comunicar, compreender suas atitudes e motivações e liderar grupos de 

pessoas". Considerando que ao longo da execução e gerenciamento da obra o gestor da 

obra lidará permanentemente com pessoas, a habilidade humana é fundamental 

independente do escalão em que esteja.  

De forma geral, os engenheiros civis são designados como gestores de obras, sem que o 

domínio destas habilidades tenha sido verificado. Por outro lado, há ausência de 

diretrizes e de treinamentos para a sua capacitação, dificultando significativamente as 

boas práticas de gestão. 
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Soma-se a essa dificuldade, algumas peculiaridades específicas da construção civil: 

a) mão de obra pouco qualificada e sem formação profissional específica; 

b) intensa terceirização das atividades operacionais, em sua grande maioria com 

empresas pequenas, sem estrutura, organização e capital de giro
1
;  

c) técnicas construtivas muito artesanais promovendo grande dependência do 

trabalhador; 

d) grande segmentação dos processos com muitos intervenientes para a consecução de 

um processo; 

e) produção exposta as variações climáticas da região em que está sendo executada a 

obra; 

f) grande quantidade e variedade de materiais e produtos nem sempre padronizados, etc.  

4.2 Aspectos gerais das atribuições de um gestor 

Os gestores atuam como gerentes em seus cenários de trabalho. Seu papel é garantir a 

funcionalidade e continuidade das tarefas e da organização, em busca de um objetivo 

final, atendendo as expectativas dos clientes e motivando os seus funcionários, através 

de reconhecimento e valorização dos trabalhos desenvolvidos (CUSTÓDIO, 2013). 

Podem ser divididas em 4 (quatro) as suas principais funções: planejamento, 

organização, direção e controle (PODC). 

O planejamento pode ser dividido em planejamento estratégico, tático e operacional. É 

importante o entendimento do seu conceito e da sua importância para o produto final, 

para que assim possam ser escolhidas as aplicações e os tipos adequados para cada 

 

1  Capital de giro significa capital de trabalho, ou seja, o capital necessário para 

financiar a continuidade das operações da empresa, como recursos para 

financiamento aos clientes (nas vendas a prazo), recursos para manter estoques e 

recursos para pagamento aos fornecedores (compras de matéria-prima ou 

mercadorias de revenda), pagamento de impostos, salários e demais custos e 

despesas operacionais. 
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situação. MONTEIRO (2014) define planejamento como definição de objetivos e meios 

para alcançá-los. 

A organização, segundo PIACONÁ (2014), corresponde a toda a estrutura 

organizacional da empresa, associada aos processos de organização e as centralizações e 

descentralizações de cada equipe. 

A direção está diretamente associada aos estilos de liderança a serem adotados com 

cada um, as formas de comunicação, motivação e valorização dos funcionários. 

Também remete ao poder e autoridade da estrutura organizacional (MONTEIRO 2014).  

O controle deve ser mapeado em todos os níveis hierárquicos, seja através de níveis de 

desempenho estipulados pelo gestor, com base no objetivo do cliente ou por indicadores 

de qualidade, e deve ser periodicamente fiscalizado, buscando sempre a qualidade final 

do produto. MONTEIRO (2014) também considera a função controle como 

monitoramento das atividades. 

4.3 Gerenciamento dos projetos na visão do PMI 
 

Para o Project Management Institute (PMI), projeto é um conjunto de atividades 

temporárias, realizadas em grupo, destinadas a produzir um produto, serviço ou 

resultado único. É temporário no sentido de que tem um início e fim definidos no 

tempo, e, por isso, um escopo e recursos definidos. É único no sentido de que não se 

trata de uma operação de rotina, mas um conjunto específico de operações destinadas a 

atingir um objetivo em particular. Assim, uma equipe de projeto inclui pessoas que 

geralmente não trabalham juntas, de diferentes organizações e de múltiplas geografias 

(PMBOK, Quinta Edição).  

    

O gerenciamento de projetos, portanto, é a aplicação de conhecimentos, habilidades e 

técnicas para a execução de projetos de forma efetiva e eficaz. Trata-se de uma 

competência estratégica para organizações, permitindo com que elas unam os resultados 

dos projetos com os objetivos do negócio e, assim, melhor competir em seus mercados. 

 

Pode ser dividido em 5 grupos de processos de gerenciamento, segundo um guia 

PMBOK (Project Management Body of Knowledge): 

1) Início 
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2) Planejamento 

3) Execução 

4) Monitoramento e Controle 

5) Encerramento 

 

O gerenciamento de projetos deve abranger 10 (dez) áreas de conhecimentos: 

1) Gerenciamento de Integração 

2) Gerenciamento de Escopo 

3) Gerenciamento de Custos 

4) Gerenciamento de Qualidade 

5) Gerenciamento de Aquisições 

6) Gerenciamento de Recursos Humanos 

7) Gerenciamento das Comunicações 

8) Gerenciamento de Risco 

9) Gerenciamento de Tempo 

10) Gerenciamento de Partes Interessadas 

 

O guia PMBOK (Quinta Edição), disponibiliza para cada área de conhecimento diversas 

ferramentas e métodos que podem ser aplicados pelo gerente de projeto. Essas 

ferramentas servem de suporte as ações do engenheiro civil e facilitam a obtenção de 

bons resultados na gestão e gerenciamento da obra. 

 

4.4 Abrangência das atribuições do gestor de obra 

4.4.1 Introdução 

A obra, assim como qualquer unidade produtiva, envolve atividades de todos os setores: 

administrativo, comercial, técnico e financeiro. O engenheiro civil como gestor de uma 

obra tem a função de gerenciar as mais diversas atividades, dominando todas as 

disciplinas que as mesmas envolvem. 

Tem como principal objetivo fazer da obra a sua empresa e interligar todos os setores da 

construção em busca do objetivo final do cliente, buscando sempre o atendimento no 

prazo prometido, com os custos mínimos e prezando a qualidade dos serviços. 
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São abordados neste item as principais disciplinas que requerem a participação do 

engenheiro. 

4.4.2 Elaboração, análise e compatibilidade de projetos 

O processo de projeto na construção civil tem papel fundamental para a qualidade da 

edificação, pois nele convergem todas as ações e restrições tecnológicas, de custo e 

prazo a fim de organizar a produção da edificação e os agentes envolvidos desde a 

concepção até o uso da edificação. 

De acordo com RESENDE (2013), grande parcela das perdas de eficiência na 

construção de edifícios é causada por problemas relacionados ao projeto, tais como: 

modificações no transcorrer do processo construtivo, falta de consulta ou de 

cumprimentos às especificações e de detalhamento insuficiente de projeto, bem como 

falhas de coordenação entre as diversas especialidades de projeto.  

Segundo SLACK (1996), é possível afirmar que, se é verdade que nem sempre a falta 

dos projetos no canteiro paralisa a execução da obra, também o é que tal prática, 

comumente, conduz a retrabalhos e desperdícios futuros, comprometendo a qualidade 

da edificação.  

Segundo FORMOSO e FRUET (1993), os principais problemas encontrados em relação 

ao projeto são: erros de cota, níveis e alturas, incompatibilidade entre diferentes 

projetos, falhas na especificação de materiais e detalhamento inadequado ou mesmo 

falta de detalhamento. As falhas de projeto por motivo de problemas de 

compatibilização são comuns. Normalmente, são encontrados erros referentes a 

incompatibilidades entre os projetos de estruturas, instalações e arquitetura.  

As empresas, tendo uma deficiência de estrutura nessa parte de compatibilidade dos 

projetos, acabam atribuindo mais essa função ao gestor de obras. Além de todas as 

funções executivas da construção, os mesmos acabam ficando encarregados de analisar 

os projetos e suas incompatibilidades junto aos diferentes projetistas, com poucas 

ferramentas hoje existentes no mercado. 

Uma forma que está sendo encontrada como solução para os diversos problemas de 

projeto são novas ferramentas para se fazer a compatibilização dos mesmos. É 

necessário realizar a sobreposição de todas as interfaces, para evitar desperdício de 
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material e minimizar o retrabalho. Uma ferramenta que vem ganhando cada vez mais 

espaço no mercado é o BIM (Building Information Modeling), que possibilita conceber 

o prédio em três dimensões, agregando diferentes projetos.  

A conscientização por parte das empresas da importância da fase de projetos para a 

construção vem aumentando, e a ideia de que um maior gasto nessa fase inicial da obra 

acarreta num menor gasto final, vem ganhando força. Segundo (MELHADO E 

VIOLANI, 1992), o investimento em prazo e custo de projeto deveriam assumir um 

papel diferenciado, ou seja, deveria ser feito um maior investimento inicial para permitir 

o maior desenvolvimento do projeto, que seria compensado futuramente pela 

minimização dos retrabalhos e improvisações. 

4.4.3 Suprimentos 

Os materiais são essenciais para as obras de construção civil. A qualidade e durabilidade 

de uma construção dependem diretamente dos insumos que nela são empregados. Por 

isso, é essencial o que o responsável técnico de uma edificação tenha em mente a 

importância de conhecer as propriedades e aplicações mais adequadas para cada 

material. 

O setor de suprimentos é muito importante para a boa qualidade da obra, e seu 

planejamento deve ser muito bem pensado e estudado ainda na fase de projetos. Para 

SILVA (2015), uma boa gestão do setor de suprimentos é fundamental para controlar a 

qualidade dos materiais e evitar atrasos na aquisição e entrega dos mesmos. Um 

planejamento da compra de materiais, estudos da disponibilidade destes no mercado, 

formulação de uma equipe de fornecedores de confiança e que atenda nos prazos, 

processamento/controle de requisição, comunicação interna entre diversos setores, 

controle de recebimento e a garantia de cumprimento dos prazos para todas as 

atividades do gerenciamento de suprimentos, são essenciais para evitar os atrasos na 

entrega do empreendimento. 

Os maiores problemas encontrados na obra, quase sempre, está relacionado aos 

fornecedores. O planejamento do transporte, a entrega do material, a documentação e 

verificação de remessas, o acompanhamento do percurso dos insumos desde a saída dos 

fornecedores até a recepção na empresa, à verificação das condições de segurança e do 

cumprimento das datas de entrega e o armazenamento de acordo com cada material, 
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também não devem ser esquecidos (SILVA, 2015). É importante também, sempre ter 

outro fornecedor em segundo plano, caso ocorram problemas com o principal. 

Em relação ao gerenciamento do estoque, é importante o senso no balanço entre o 

desejo do construtor ter os materiais cedo no canteiro e os benefícios decorrentes da 

redução do estoque.  Enquanto a chegada dos materiais antes da obra aceleraria os 

processos e descartaria qualquer possibilidade de atrasos, tem-se a falta de espaço, o 

maior custo em manter o estoque e a maior dificuldade para o controle do mesmo como 

principais empecilhos. Deve ser achado o meio termo e o tempo certo de pedido de cada 

material conforme o andamento da obra e cumprimento do cronograma. 

Tendo em vista os assuntos supracitados, é sabido que um bom gerenciamento de 

recursos e processos pode significar aumento de eficiência da construtora, redução das 

perdas, diminuição dos tempos de operação e o cumprimento dos prazos. 

4.4.4 Administração de contratos 

A Gestão de Contratos, ou Administração Contratual, de acordo com COUTINHO 

(2016), abrange desde o planejamento dos insumos para a obra, seleção dos 

fornecedores, acompanhamento do processo licitatório, administração dos 

fornecimentos, inspeção e diligenciamento dos trabalhos até o encerramento formal das 

entregas dos itens adquiridos. 

 

O engenheiro como gestor de contratos deve participar de todas as etapas do processo 

de aquisição ainda na fase de escolha dos fornecedores, administrando os contratos 

estabelecidos e documentando todas as etapas do fornecimento. É o responsável por 

estabelecer um cronograma de monitoramento e controle das aquisições de produtos e 

serviços e, em caso de desvios, agir com planos de ação. 

 

Com sua experiência, o gestor deve auxiliar na elaboração dos contratos e avaliar como 

foram feitos os fornecimentos anteriores, certificando-se de que o serviço ou produto do 

contrato esteja bem explícito no seu texto principal ou nos anexos. Para dar suporte 

adequado à escolha dos fornecedores, elaboração e condução do contrato, o engenheiro 

precisa ter conhecimento do projeto, seus documentos de engenharia (plantas, 

diagramas, listas de materiais) e de planejamento (cronogramas, organogramas, mapa de 
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riscos). De posse de informações completas, ele estará em condições de auxiliar na 

elaboração do contrato, sempre apoiado pelo departamento jurídico de sua empresa. 

 

COUTINHO (2016) reforça que os contratos devem garantir a característica do ganha-

ganha para as partes envolvidas. Devem ter clareza em suas cláusulas e anexos para dar 

suporte ao entendimento do escopo, e prever regras para resolução de impasses ou 

reivindicações. Na elaboração de um contrato a relação entre fornecedor e contratante 

precisa ser recoberta de profissionalismo. Para atender a ambas as partes, o documento 

deve ser redigido com terminologia clara e respaldado pelos setores jurídicos das partes 

envolvidas. Cláusulas determinando o escopo, o que está fora do escopo, limites, 

restrições, premissas e condições para resolução de pleitos devem estar presentes na 

redação contratual. 

 

O equilíbrio físico-financeiro de um contrato é estabelecido bem antes de seu início. 

COUTINHO (2016) acredita que o gestor deve fazer a análise de dois fatores 

importantes: a construtibilidade, que é a capacidade de construção e o fornecimento da 

empresa fornecedora; e a sua capacidade de execução, seja técnica ou financeira. Após 

essa análise, e o sinal verde dado para início ou continuidade do processo, o gestor deve 

estar presente na obra para garantir que o plano estabelecido se cumpra, mantendo o 

equilíbrio da relação ganha-ganha entre as partes. 

 

Portanto, após a assinatura do contrato, o engenheiro deve ter presença constante, seja 

na empresa do fornecedor contratado, na obra, ou em terceiros envolvidos, para 

acompanhar, monitorar e controlar o fornecimento de materiais e serviços por meio de 

relatórios, inspeção e diligências. Caso encontre algum desvio, o gestor deve estabelecer 

a execução de um plano de ação coerente para sanar o problema. 

 

Um Relatório Diário de Obra (RDO) também é muito importante para o 

acompanhamento dos processos. Esse documento deverá ser composto por informações 

básicas, como condições climáticas, número de profissionais e equipamentos 

envolvidos, ocorrências e desvios do dia, plano de atuação da semana, frentes futuras de 

trabalho e muitas fotografias, sempre com legenda e explicação. O RDO, diz, é o 

instrumento adequado para acompanhar a obra e dar suporte às decisões. 
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Caso o contrato não esteja sendo seguido, o gestor deve abrir o Relatório de não 

Conformidade (RNC) para poder evidenciar o desvio ou o descumprimento de 

determinado item e definir a correção necessária e o prazo. Com o RNC, ele irá 

comunicar a todas as partes envolvidas no empreendimento sobre o que está ocorrendo, 

informando que o fornecimento se encontra fora dos projetos de engenharia ou das 

cláusulas contratuais (COUTINHO, 2016). 

 

Em situações como esta, é recomendado que o gestor promova reuniões, onde o clima 

amistoso deverá prevalecer. Não havendo interesse da empresa fornecedora em atender 

e resolver a não conformidade, a contratante deverá executar as cláusulas contratuais 

pelos meios legais e exigir que se cumpra o que fora contratado inicialmente. É comum 

aos contratantes e contratados recorrerem às Câmaras de Arbitragem, evitando a justiça 

comum, lenta e despreparada. Essas câmaras contam com profissionais das áreas 

envolvidas. Eles atuam de modo independente, como especialistas e peritos nos temas 

controversos. 

 

Em caso de controvérsias, a primeira ação do gestor deve ser no sentido de compreender 

qual desvio ocorreu no andamento do contrato, o que está sendo pleiteado, qual é a sua 

causa e consequências, tomando o cuidado de se certificar de que o problema realmente 

existe. É importante evitar preconceitos e informações incipientes. O gestor deve tratar 

das questões com fatos argumentados e reais, para que a análise seja feita corretamente 

e as decisões possam ser tomadas de modo coerente e responsável. 

4.4.5 Administração de pessoal  

A administração de pessoal é a área da empresa responsável pela execução da legislação 

vigente e de regras internas de pessoal, registro e cadastro de informações pessoais e 

funcionais e remuneração de empregados. Responsável por todas as questões de direitos 

e deveres da mão de obra da empresa, desde o processo de recrutamento e seleção (de 

acordo com as necessidades e desejos da construtora), processos de admissão, 

documentações pessoais necessárias, exames de saúde ocupacional até o processo de 

demissão do mesmo (SANTOS 2012). 

É responsável também por cuidar de todos os benefícios e pagamentos do funcionário 

durante esse período, como o vale alimentação (conforme a política da empresa), o vale 
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transporte, o controle dos pontos diários, horas de entrada e saída e horas extras, décimo 

terceiro e férias, além dos adiantamentos e salários mensais. 

4.4.6  Planejamento e controle de obra 

O planejamento da construção implica em organizar o canteiro de obra, dimensionar e 

administrar os recursos humanos e os materiais, fornecer e gerir os equipamentos, 

estabelecer metas, acompanhar e fiscalizar o cronograma da obra, identificar e agir 

sobre as causas dos problemas que surgirão, cobrar e gerir empreiteiras entre outros. A 

execução conforme o planejado permite ter processos estabilizados nas execuções das 

obras de construção civil e de qualquer outro empreendimento (GUTSCHOW, 1999).  

Porém, embora na teoria muitos saibam como funciona um bom planejamento, nem 

sempre na prática a obra evolui dentro do esperado. São encontradas diversas falhas em 

muitos setores, assim se faz necessário aprimorar a forma como o empreendimento está 

sendo planejado.  

O planejamento requer tempo para a sua elaboração, exige profissionais com ampla 

experiência no ramo, representa um trabalho intenso, e, além disso, deve ser elaborado 

no canteiro, utilizando as equipes mobilizadas. Caso o planejamento venha a ser 

elaborado nos escritórios centrais das construtoras, por equipes afastadas dos problemas 

a serem enfrentados, provavelmente, apresentará imperfeições.  

Outra constatação importante que pode contribuir para falhas no processo de 

planejamento é a falta de controle efetivo. Não é apenas suficiente distribuir as tarefas, é 

necessário realizar o controle rigoroso, a fim de obter resultados positivos. Além da 

elaboração das planilhas de controle é importante acompanhar o desenvolvimento com 

certa periodicidade, de forma que possam ser corrigidas a tempo eventuais falhas.  

JÚLIO (2010) acredita que para assumir a gestão de uma obra, antes de tudo, o 

profissional precisa ter além do conhecimento técnico total do projeto, um planejamento 

e controle eficaz de todas as etapas da construção. Somente após ter completo 

conhecimento sobre o que vai gerenciar é que o gestor tem condições de iniciar o 

planejamento da obra.  São importantes elementos técnicos para a boa gestão de uma 

obra: 
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a) Planejamento Físico-Financeiro Detalhado da obra (com base no orçamento e 

compromissos de prazo assumidos); 

b) Programação de Aquisição de Materiais e Serviços; 

c) Planejamento Operacional e Logístico da obra (incluindo o planejamento do 

canteiro, dimensionamento das instalações provisórias, fluxo de tráfego de pessoas e 

materiais, escolha e dimensionamento de equipamentos de transporte etc); 

d) Controle e Acompanhamento das Atividades (com medições de indicadores de 

produtividade, verificação da qualidade dos serviços, eliminação de desperdícios de 

tempo e materiais); 

e) Retroalimentação do Planejamento Físico-Financeiro (com a adoção de medidas 

corretivas visando o cumprimento das premissas de custo e prazo). 

4.4.7 Administração de conflitos  

A maior parte dos engenheiros de obra já tiveram problemas de conflitos dentro do 

canteiro. Em 2009 foi realizada pesquisa junto a 51 (cinquenta e um) engenheiros civis, 

na cidade do Rio de Janeiro, por meio de um questionário composto por perguntas com 

base no desdobramento das variáveis identificadas como aquelas que pudessem se 

manifestar nos conflitos ou fossem responsáveis por sua ocorrência. Como resultado 

94,12% dos engenheiros responderam que já tiveram problemas de gestão de pessoas 

nos canteiros de obras (TAVARES, LONGO E SUETH, 2014). Esse elevado número 

pode ser explicado por 6 (seis) principais conflitos, reiteradamente encontrados nas 

obras: 

4.4.7.1 Conflitos de comunicação 

Imprevisíveis podem ser as motivações dos conflitos de comunicação. Uma 

preocupação que se deve ter nesse tipo de conflito refere-se ao momento da emissão da 

mensagem e a quem deve ser dirigida. O estresse ou outras formas de desgastes físicos 

ou emocionais podem influenciar a recepção da mensagem e torná-la distorcida ou mal 

compreendida. Considerando a hierarquia, já se sabe que os conflitos de comunicação 

podem ocorrer do nível superior para o inferior ou o seu contrário, entre departamentos 

e funções, e ainda, entre os demais níveis da hierarquia. 
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TUBBS e MOSS (2008) descrevem quatro tipos de conflitos na comunicação: (1) o 

conflito intrapessoal no qual se manifesta uma inconsistência nas ideias, atitudes, 

emoções ou valores em uma pessoa; (2) o conflito interpessoal que se caracteriza por 

acontecer entre pessoas que mantêm algum tipo de relacionamento diante de uma 

discordância; (3) o conflito intragrupo identificado em um pequeno grupo no qual 

surgem interesses individuais diferentes que interferem nas pessoas de todo o grupo; e 

(4) o conflito intergrupo que acontece entre grupos diferentes de pessoas mobilizando 

seus integrantes e que pode ter longa duração. 

Qualquer que tenha sido o motivo desse tipo de conflito, ele deve ser evitado para que a 

jornada de trabalho se transcorra de maneira harmoniosa, respeitosa e principalmente 

profissional. Do resultado do trabalho do operário depende todo o contingente 

profissional de hierarquia ascendente, porque, em tese, todos são responsáveis pela 

qualidade da execução da obra. 

4.4.7.2 Conflitos de relacionamento 

Segundo SOBRAL (2010), os conflitos de relacionamento tem sido aqueles mais 

responsáveis por comprometer a produção e a qualidade nas organizações. Isso pode ser 

entendido em função das atuais orientações da gestão de pessoas no ambiente de 

trabalho em situações que empregam e valorizam a atuação participativa do trabalhador, 

estimulam o comprometimento por meio da cooperação, proporcionando, dessa forma, 

uma maior interação e aproximação dos funcionários. 

Acredita-se que os conflitos de relacionamento podem se desenvolver em decorrência 

das variáveis individuais, diferenciando-se quanto às características de personalidade, às 

expectativas pessoais, aos valores internalizados, à cultura, às diferentes formas de 

estímulos e motivação, às condições de controle sobre as reações dos indivíduos, e às 

peculiaridades de visão profissional ou pessoal futuras. Pode-se aceitar que a essas 

variáveis acrescentam-se outras que dizem respeito ao espírito competitivo, à 

autovalorização, aos hábitos, ao senso de liberdade, à assertividade, às expectativas de 

crescimento na organização ou seu inverso ligado à frustração, às formas de lidar com a 

autoridade, como também as características pessoais de se comunicar com liberdade de 

expressão.  
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O trabalhador da construção civil geralmente desloca-se de suas cidades do interior do 

Brasil para buscar melhores oportunidades de emprego e de qualidade de vida. Por isso, 

trata-se de indivíduos sem escolarização ou com ela somente iniciada, solitário, sem 

residência (TAVARES, 2012). 

Parece que uma forma de lidar com esse tipo de conflito ou evitá-lo, poderia ser o 

emprego de uma atitude que priorizasse o aprofundamento sobre as características dos 

funcionários considerando sua dimensão humana, com vistas na sua forma de agir, 

levando-se em conta as variáveis pertinentes ao seu comportamento pessoal e 

profissional, seus traços de personalidade, suas expectativas de trabalho, suas 

necessidades e seu esforço para se relacionar com seus companheiros de trabalho. Dessa 

forma, acredita-se serão encontradas condições mais adequadas de interpretar o 

comportamento dos funcionários e conduzir mais adequadamente o processo de gestão 

de pessoas. 

Outras fortes variáveis que contribuem com o surgimento do conflito de relacionamento 

entre funcionários podem ser a insatisfação com o salário, benefícios e as condições de 

trabalho, e quem sabe a existência de um plano de carreira. E a respeito das empresas e 

dos engenheiros gestores as formas de lidar com os regulamentos, orientação sobre as 

atividades profissionais, a maneira de comunicar ordens e a definição objetiva em 

delegar autoridade e outras atribuições, com preocupação em evitar as condições nas 

quais surgem as contraordens ou duplicidade de ordens simultâneas (TAVARES, 2012). 

Ainda no contexto gerencial, a antiga frase “faz o que mando e não o que faço” pode 

trazer implicações no relacionamento. Os comportamentos dos gestores não devem 

contrariar o comportamento exigido dos funcionários. Provavelmente um estilo de 

gestão admitindo mais liberdade como os modelos democráticos de gestão reduziriam 

os conflitos de relacionamento. 

4.4.7.3 Conflitos relacionados ao conhecimento técnico 

Entende-se que todo o conteúdo estudado na formação profissional na academia não 

pode prescindir do conhecimento técnico. Assim, a atividade técnica distingue os 

contextos profissionais empíricos e científicos.  

A atividade profissional do engenheiro civil é orientada pelo conhecimento técnico e 

científico que pode contrastar com um tipo de conhecimento considerado também 
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técnico obtido com a prática profissional dos demais atuantes do canteiro de obras. 

Mesmo não se tratando do domínio sobre a tecnologia da engenharia civil, o mestre de 

obras, por exemplo, é capaz de discordar de uma orientação profissional ou 

determinação recebida de um engenheiro. Nesse sentido consegue-se entender o 

surgimento de conflitos no contexto do conhecimento técnico.  

Ao mestre de obras, com toda a experiência que possa comprovar, cabe o conhecimento 

sobre qual procedimento profissional deve executar em determinado momento da obra e 

como realizá-lo, mas não consegue planejar esse tipo de procedimento na medida 

adequada segundo os cálculos de tempo, economia e resistência do material, segurança 

e qualidade, como também outras informações pertinentes ao contexto da atividade 

profissional do engenheiro, orientada pelo conhecimento técnico e científico.  

Dessa forma, no contexto da gestão de pessoas, todos os funcionários, desde o 

engenheiro chefe até o trabalhador responsável pelo portão de entrada do canteiro de 

obras, devem ser preparados, recebendo treinamento e informações específicas sobre 

suas atribuições, com vistas em evitar os conflitos relacionados à área técnica de outros 

integrantes de seu ambiente comum de trabalho. É inconcebível que por incipiência 

profissional ou despreparo o engenheiro emita ordens ou proponha tarefas inadequadas 

aos seus colaboradores. Isso elimina o conflito e mantem o devido respeito profissional 

que merece em decorrência de sua formação técnica e científica (TAVARES, 2012). 

4.4.7.4 Conflitos comportamentais 

O conflito comportamental é entendido como um trabalhador ou grupo praticando uma 

atitude não admitida pelo engenheiro civil na condução do processo de gestão de 

pessoas no canteiro de obras. São aqueles geralmente explícitos identificados por ações 

e reações, bem como a verbalização dos envolvidos no conflito. Normalmente podem 

ter a intenção de prejudicar alguém, ter o tom de ameaça, colocar em dúvida 

determinada ordem em conotação de desafio, podendo ter sido por maus entendimentos 

e até chegar a algum tipo de agressão. São conflitos danosos ao relacionamento 

profissional que precisam de tratamento imediato em benefício da ordem e disciplina, 

num contexto de cooperação de trabalho em equipe. Imprescindível à identificação de 

suas causas para contornar seus desdobramentos sendo possível chegar ao extremo da 

dispensa de um ou mais envolvido.  
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A distância que pode ser percebida, pelas diferenças culturais e de forma de vida, entre 

o trabalhador e o engenheiro, é suficiente para agravar uma desavença entre eles. A falta 

de atividades integradoras entre chefes e subalternos também é uma variável a se 

considerar nesse contexto. Acredita-se que quanto maior for essa distância mais 

possibilidade de se manifestar o conflito comportamental. Não deve haver tratamento 

discriminatório na relação hierárquica, por mais flagrante que seja a distância 

profissional entre o chefe e seu subordinado. Acredita-se que atividades de lazer e 

reuniões para esclarecer decisões importantes no ambiente de trabalho, estimulam 

situações compreensivas entre os integrantes da empresa. É possível que o conflito 

comportamental seja uma consequência do tratamento autoritário praticado na cadeia 

hierárquica. Valorizar a contribuição profissional dos trabalhadores e empregar um 

modelo democrático de gestão tende a afastar a ocorrência desse tipo de conflito 

(TAVARES, 2012). 

4.4.7.5 Conflitos culturais 

Concebido como o choque das realidades do engenheiro e dos trabalhadores impedindo 

a aceitação de ordens. Apesar de já ter sido considerada na análise e discussão dos 

conflitos de comunicação, a dificuldade de interpretação ou decodificação da mensagem 

em consequência da insuficiente ou inexistente escolarização do trabalhador foi aceita 

como mais uma causa dos conflitos culturais. 

O conflito cultural ao se referir às disputas de poder que pode ocorrer entre diferentes 

gerações envolve valores diversos que podem caracterizar formas distintas de conceber 

determinadas situações sociais pessoais e profissionais. O conhecimento adquirido pelos 

mais experientes em confronto com o conhecimento técnico científico das gerações 

jovens, por meio do uso das ferramentas disponíveis pelas tecnologias é um exemplo 

disso. Nesse contexto, a desobediência ou resistência velada (não contestar, mas 

também não realizar) ao cumprir determinações profissionais conduzem aos tipos de 

conflitos culturais concebidos neste estudo, impedindo o desenvolvimento pleno das 

atividades programadas.  

Trabalhadores podem se sentir inseguros diante da pouca idade e experiência do jovem 

engenheiro gestor, mas com o tempo, acredita-se, isso vai se minimizando e o 

engenheiro vai sendo acatado pelas ordens adequadas, ausência de erros, firmeza nas 

decisões e maturidade profissional. Mesmo assim, é preciso combater esses conflitos 
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para que haja um convívio harmônico, produtivo, responsável e respeitoso entre 

engenheiros civis gestores e trabalhadores no canteiro de obras das empresas de 

construção civil (TAVARES, 2012). 

4.4.7.6 Conflitos Horizontais 

Os conflitos horizontais são entendidos como desavenças entre integrantes de um 

mesmo nível hierárquico, por exemplo. Os conflitos, de modo geral, também são 

considerados importantes para o desenvolvimento e melhoria do funcionamento de uma 

empresa. Esses conflitos, por vezes difíceis de ser evitados, podem desenvolver 

resultados negativos. Se não tratados, como qualquer outro tipo de conflito e nesse caso 

específico entre profissionais do staff da administração superior da empresa, podem 

provocar situações de estresse, competitividade nociva e clima de hostilidade. Por se 

manifestar, geralmente, pelo desencontro de expectativas e propósitos entre indivíduos, 

os conflitos de natureza horizontal precisam ser combatidos imediatamente, caso 

contrário é certo seu agravamento tornando-se um conflito de proporções maiores. Um 

plano de cargos e funções deve estabelecer as atribuições de cada profissional para que 

não haja invasão de um profissional na área do outro e seja estabelecida uma cultura de 

responsabilização sobre as atitudes demonstradas e decisões tomadas por cada 

encarregado dos setores da empresa (TAVARES, 2012). 

4.4.8 Assistência social 

A assistência social na construção civil é voltada para a educação social do trabalhador 

e para a conscientização do ser humano (CICHINELLI, 2010). A NBR 16001 é a norma 

brasileira de responsabilidade social que tem caráter de sistema de gestão e propósito de 

certificação. A prática profissional deve ser fundamentada na horizontalidade, escuta, 

diálogo e no respeito à dignidade humana, com intervenção social voltada para 

possibilitar o acesso aos direitos sociais (como educação, saúde e justiça) das pessoas.  

Por possuir um conjunto de conhecimentos que o capacita a intervir na realidade social 

do trabalhador, a atuação do engenheiro na construção civil reflete diretamente no 

cotidiano dos empregados e empregadores. A ajuda em problemas familiares, de saúde e 

dependência química, a avaliação de exposição a risco de acidentes e questões 

referentes às jornadas de trabalho dos colaboradores das obras também é uma das 

funções que competem aquele que está na frente da construção. 
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4.4.9 Segurança e saúde do trabalho 

A segurança e saúde no trabalho vêm ganhando força à medida que o número de 

acidentes no ano de 2015 passou de 700.000, segundo a Associação de Magistrados da 

Justiça do Trabalho da 1ª Região, passando a ser o 4º (quarto) país do mundo nesse 

aspecto. 

A fiscalização começa desde a cobrança dos EPI (protetor auricular, óculos, capacete, 

bota) até o cumprimento das mais exigentes normas, como a NR 35, por exemplo, 

necessária para os trabalhadores que executarem serviços em altura e a NR 18 que 

estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que 

objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança 

nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da 

Construção. 

É necessário estar atento às novas exigências e, principalmente, cobrá-las no canteiro de 

obras para que esse número venha a diminuir. A NR 4, norma regulamentadora de 

serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina de trabalho, exige a 

presença de um técnico de segurança de trabalho apenas para obras com mais de 50 

funcionários, ficando, portanto, a cargo do gestor de obras com número de funcionários 

menor que este, a função de responder diretamente pela segurança e saúde dos 

trabalhadores. Já as obras que possuem pelo menos um técnico de segurança do 

trabalho, fica a cargo do gestor se inteirar e atualizar quanto aos indicadores da obra, 

fazendo o monitoramento e a fiscalização periódica das exigências e normatizações 

necessárias. 

4.4.10   Gestão ambiental 

A Gestão Ambiental consiste na adoção de ações específicas visando ordenar as 

atividades humanas para que estas originem o menor impacto possível sobre o meio 

ambiente. Vem ganhando muita força no cenário atual mundial, com os problemas que 

vem sendo frequentemente enfrentados.  Cabe ao engenheiro escolher as melhores 

técnicas de engenharia, de acordo com os seus projetos e tipos de obra e o cumprimento 

da legislação, bem como a alocação correta de recursos humanos e financeiros.  A 

gestão ambiental é uma abordagem sistêmica e deve ser analisada em todos os âmbitos 



43 
 

da construção, desde o projeto a ser elaborado até o reaproveitamento dos materiais não 

utilizados. 

O engenheiro civil, sendo responsável pela obra e pelos seus possíveis impactos ao 

meio ambiente deve se atentar as legislações ambientais vigentes, visto que a 

desobediência das mesmas gera uma responsabilidade legal ao engenheiro em relação 

aos crimes, ficando sujeito a penalizações, penas de multas e/ou restrições de direitos, 

que são suspensão parcial ou total das atividades, além da interdição temporária do 

estabelecimento (O ECO, 2014). 

4.4.11   Gestão da qualidade 

A Gestão da Qualidade é uma gerência focada na qualidade da produção e dos serviços 

de determinada empresa. Começou a ser implantada no Brasil a partir de 1990. Através 

dela, a organização passou a adquirir novas competências como: aprender novos 

procedimentos, ter atitudes diferenciadas, interação com o público interno e externo e 

também com o mercado. 

Para VENKI (2015) implantar corretamente os sistemas de gestão da qualidade na 

construção civil, é primordial que os gestores elaborem um cuidadoso planejamento 

estratégico, com 7 (sete) etapas essenciais: 

1) Definir as condições e exigências normativas a serem implantadas na 

construção 

2) Analisar e avaliar detalhadamente todos os atuais processos de qualidade 

3) Determinar prioridades, como capacitação de pessoal e melhorias estruturais 

4) Arquitetar uma matriz base para a execução do sistema 

5) Fornecer treinamento e documentação adequados e acompanhar de perto 

6) Averiguar a implantação do sistema por meio de auditorias internas e 

externas 

7) Planejar e garantir manutenções e revisões contínuas de todo o sistema 

Para que se obtenha o máximo desempenho da gestão da qualidade, o primeiro passo é 

fazer um mapeamento metódico dos principais processos que envolvem seus negócios. 

http://www.venki.com.br/blog/5w2h-conceito/
http://www.venki.com.br/blog/5w2h-conceito/
http://www.venki.com.br/blog/exemplo-de-mapeamento-de-processos/
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O controle de qualidade é umas das principais funções do engenheiro, e que vem sendo 

muitas vezes deixado em segundo plano no canteiro, devido ao acúmulo de funções para 

o mesmo. 

Sobrecarregado pelas diversas tarefas que lhes são competidas, os engenheiros acabam 

focando cada vez mais no prazo e nos problemas, não priorizando a verificação e 

acompanhamento da execução dos serviços, surgindo assim, além de um grande número 

de retrabalhos, a perda da qualidade do serviço. 

É muito importante que o controle da qualidade seja feito, de acordo com parâmetros e 

indicadores para cada tipo de serviço, aumentando assim, além da qualidade final do 

produto, a diminuição do tempo, com a correta execução e a não necessidade do 

retrabalho (ZONENSCHAIN, 2007).  

Mapear os processos também ajudará a se ter uma perspectiva clara e abrangente de 

seus pontos fortes e fracos, bem como das oportunidades e ameaças do mercado, a 

famosa análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). 

Com a aplicação correta da gestão da qualidade na construção, alguns benefícios serão 

obtidos, como: 

a) Economia de tempo em toda a estrutura de processos e atividades 

b) Rapidez e agilidade para detectar e solucionar problemas nos processos 

c) Salto de qualidade tanto no desempenho operacional quanto no corporativo 

d) Maior visibilidade e competitividade por parte da empresa 

e) Redução substancial de custos, com consequente aumento de lucratividade 

 

4.4.12   Contabilidade gerencial 

A contabilidade gerencial é uma ferramenta indispensável para a gestão de negócios, 

segundo KIELLANDER (2015), que faz parte do controle de custos. Seu conceito se 

contrapõe ao de contabilidade fiscal, que apresenta de forma clara os aspectos de 

tributação. Através de relatórios emitidos periodicamente, os gerentes tem um controle 

grande de toda a movimentação financeira da construção, relatórios detalhados de 

recursos financeiros disponíveis, o estado atual das contas a pagar e receber, o 

http://www.venki.com.br/blog/conceito-de-analise-swot/
http://www.venki.com.br/blog/como-reduzir-custos-em-uma-empresa/
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recolhimento dos impostos e benefícios dos funcionários, e com isso conseguem alguns 

benefícios, como: 

a) Aumento da eficiência de todas as funções de gestão; 

b) Ajuda no controle dos gastos com empreiteiras; 

c) Ajuda no controle dos gastos com mão de obra própria e terceirizada; 

d) Ajuda a fazer a previsão financeira; 

e) É útil no controle de desperdícios de materiais e resíduos de obra; 

f) Ajuda na comunicação completa entre todos os níveis de gestão; 

g) Ajuda a controlar o custo de produção, assim, aumentar a percentagem de lucro; 

h) Ajuda na tomada de decisões estratégicas. 

É imprescindível para o gestor ter o controle de todas as entradas e saídas da empresa, 

juntamente do correto planejamento de gastos com todos os fornecedores e 

empreiteiros, a partir dos contratos e medições para a execução da contabilidade 

gerencial. Para isso já estão disponíveis no mercado diversos softwares de contabilidade 

que auxiliam no controle do fluxo de caixa de todo o processo construtivo. 

4.4.13   Comunicação interna 

A comunicação interna na obra é muito importante para o bom relacionamento dos 

funcionários e a diminuição dos mal entendidos ou problemas que possam a vir 

acontecer. Para isso, é necessário para o gestor não só ter uma equipe de confiança para 

passar tarefas e/ou recados (mestres de obras, encarregados) como também entrar em 

contato frequentemente com os seus funcionários, de forma a mantê-los motivados e 

próximos, em busca do mesmo objetivo final. 

É comum, devido ao prazo apertado e grande número de funcionários, que os gestores 

de obra tenham muito pouco contato com sua mão de obra, delegando muitas tarefas e 

informações a terceiros para que as mesmas sejam redirecionadas. Isto é muito perigoso 

para o andamento do processo construtivo, visto o grande número de perdas de 

informações e/ou modificações das mesmas no meio do caminho, gerando problemas 

que virão acarretar em retrabalhos, desperdícios de tempo e dinheiro, de material, e 

consequentemente prejudicar o prazo final da obra. 
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É imprescindível, portanto, para o bom andamento do processo construtivo uma 

comunicação interna adequada e constante, gerenciada e fiscalizada pelo gerente da 

obra (CONSTRUCT – 2016). 

4.4.14   Comunicação externa 

A comunicação externa é um processo primordial nas organizações de diversos níveis, 

porém é complexa e se torna um risco quando não se sabe como realmente usá-la 

(ZANCHIN, 2013). 

É de extrema importância que o relacionamento e o canal de diálogos com o cliente seja 

o mais transparente possível, e consequentemente não haja nenhuma dúvida no objetivo 

final do mesmo, razão esta do processo construtivo, uma vez que diminuiria em grande 

parte o risco de problemas na obra, seja por prazo, custo ou escopo do projeto. 

Se faz necessário filtrar informações sigilosas e saber tratar das diversas situações que 

podem vir a ocorrer no ambiente organizacional para não denegrir a imagem da 

empresa. Os resultados de uma organização que não passa informações coerentes e 

adequadas ao seu cliente podem ser inesperados, podendo ficar abaixo das metas em 

diversos objetivos da empresa, o que afetará em seu constante desenvolvimento e a 

fidelização do mesmo. 

4.4.15   Administração do canteiro 

A administração do canteiro é outra função muito importante atribuída ao gerente de 

obras para um controle correto e adequado em diversos níveis.  

FONSECA (2013) destaca algum dos objetivos específicos e métodos para a 

administração do canteiro. 

Começando pela segurança da obra, é essencial a presença de um vigia ou segurança 

para controle de entrada e saída de pessoas e/ou equipamentos do canteiro. São 

utilizadas também câmeras, além de revistas em mochilas e/ou sacos ou sacolas, além 

das anotações por parte do mesmo de todos aqueles que entram e saem (com hora de 

entrada e saída). 

O controle de equipamentos e materiais deve ser feito pelo almoxarife. Cabe ao gestor 

fornecer ferramentas de controle e treinamento adequado ao mesmo para que não sejam 
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perdidos ou desperdiçados materiais/equipamentos. É muito válido um diário de obra, 

também, com as anotações de tudo aquilo que foi emprestado, devolvido, para quem, 

em qual horário. 

A logística das refeições no canteiro também deve ser programada de acordo com o 

tamanho do espaço para alimentação e do número de empregados do dia. É comumente 

aplicado um revezamento de horário para cada empresa e/ou empreiteira, para evitar a 

superlotação e as refeições em locais inapropriados. 

O número de banheiros e vestiários, assim como de chuveiros, vasos sanitários e 

miquitórios deve ser calculado pelo número máximo de empregados em um dia na obra. 

Além disso é essencial um estudo para localizar corretamente os banheiros de cada 

empresa, evitando problemas maiores no canteiro (FONSECA, 2013). 

Por final, e talvez mais importante, é de tarefa do gestor de obras pensar na disposição e 

logística dos resíduos e lixos diários da obra, evitando que o mesmo seja acumulado em 

proporções muito grandes, e não só atrapalhe a movimentação no local, como passe a 

ideia de um ambiente sujo para todos, principalmente para o cliente. A limpeza diária, 

associada ao reaproveitamento de materiais e o pedido de caçambas deve ser atualizado 

e conversado diariamente. 

4.4.16   Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos 

O gerente de obras deve zelar por toda a construção, desde o bem estar do ambiente de 

trabalho até cada um dos equipamentos. Para isto, além de ensinar e treinar a mão de 

obra para a correta utilização dos mesmos deve elaborar uma ferramenta de controle de 

estoque para que não haja funcionários parados por falta de equipamento (FARIA, 

2008).  

Além de contar com um estoque reserva, deve ser feito periodicamente uma 

manutenção corretiva daqueles que sofreram algum tipo de problema ou danos, 

ganhando tempo, dinheiro e qualidade para o produto final. 

4.4.17   Logística do canteiro 

Na construção, a logística do canteiro trata de um processo multidisciplinar aplicado nas 

obras que visam garantir a aquisição do armazenamento, o processamento e 
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disponibilização de recursos e materiais nas frentes de trabalho, bem como o 

dimensionamento das equipes de produção e a gestão dos fluxos físicos. Tal processo 

ocorre através das atividades de planejamento, organização, direção e controle, tendo 

como principal suporte o fluxo de informações, antes e durante o processo produtivo 

(CAVALCANTI, 2011). 

O gerente de obras deve fazer um estudo inicial profundo através de todo o espaço lhe 

concedido para a construção de modo a garantir a maximização e aceleração dos 

processos durante toda a obra. O mesmo vai definir a estratégia para implantação do 

empreendimento, para que possa planejar antecipadamente as condições mais 

apropriadas de entrada e saída de materiais e mão de obra, assim como as escolhas dos 

equipamentos a serem utilizados e seus posicionamentos. 

Deve ter conscientização que esse planejamento inicial impactará diretamente nos 

objetivos finais da construção, já que trata da gestão dos fluxos físicos, de informações 

e de materiais que ocorrerão até a conclusão do empreendimento. 
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5. O perfil profissional adequado para gestão de obras 

 

5.1 Conceituação de perfil profissional, de gestor e de gestor 

de obras 

Perfil profissional pode ser definido como o conjunto de habilidades apresentadas pelo 

candidato, que podem ser ou não compatíveis com as exigidas pelo cargo (GALLO, 

2015). As habilidades escolhidas variam de empresa para empresa e de cargo para 

cargo, sendo mais valorizadas algumas características para determinadas funções. 

Gestor pode ser conceituado como pessoa responsável por gerir ou administrar 

determinado local, empresa ou qualquer ramo de negócio que exija um cargo de direção 

secundária, ou seja, é aquele que tem "poderes" para substituir o dono da empresa caso 

este precise ausentar-se (DICIONÁRIO INFORMAL, 2015). 

Gestor de obras pode ser definido, então, a partir da conceituação de gestor, como 

pessoa responsável por supervisionar de perto a execução das obras sob suas 

responsabilidades, orientar as equipes residentes de engenharia, negociar os contratos 

com fornecedores e prestadores de serviços, garantir a qualidade final do produto, zelar 

pela obediência às normas de segurança no trabalho (FARIA, 2008). 

5.2 Descrição dos perfis profissionais pelo mercado 

Com o crescimento cada vez maior da competição no mercado de trabalho, as empresas 

vêm buscando e investindo mais nos seus processos seletivos, de modo a selecionar e 

empregar um profissional que se adeque com as funções buscadas pela mesma.  

Segundo MELO (2009), os profissionais precisam ter competências que sejam 

canalizadas para a geração de negócios para a empresa. São pré-requisitos: agilidade, 

coletividade e capacidade de gerar valor agregado ao produto. O profissional precisa ser 

multifuncional, ter habilidade para trabalhar em equipe e ter uma série de atitudes 

resultantes de uma vertente ética pesada. Que seja capaz de compatibilizar inteligência e 

experiência, transformadas em valores éticos, e que tenha uma visão global. Ao lado 

disso, ele precisa ser capaz de entender as estratégias de sua empresa, capaz de se auto 

liderar a ponto de fazer parte dos grandes desafios que as empresas enfrentam.  
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Essas competências variam conforme a posição a ser ocupada na empresa, e com isso, 

da forma em que a mesma é anunciada para a vaga. A empresa descreve na abertura de 

seu processo seletivo as principais características e restrições para o seu candidato e a 

partir, daí, começa a selecionar aquele que melhor se encaixa no seu cargo. Os 

processos seletivos variam muito entre as empresas, e serão descritas as etapas, muito 

comumente encontradas, em diferentes processos. 

Antes de iniciar um processo seletivo, as empresas fazem um planejamento e previsão 

da força de trabalho a serem preenchidos (CRISTOFARI, 2007). Estabelecem, então, o 

perfil profissional desejado a ser contratado. No perfil é definido a denominação e 

descrição do cargo e suas respectivas atribuições e responsabilidades e as competências 

requeridas. Normalmente são estabelecidos: 

a) Formação escolar (o nível escolar requerido para o cargo, sendo especificado muitas 

vezes a instituição de ensino considerada preferencial em caso de empate entre 

candidatos); 

b) Experiência profissional (tempo que o candidato deve ter atuado na área objeto da 

vaga a ser preenchida);  

c) Habilidades técnicas (especializações e conhecimentos extras a graduação que são 

requeridos para o cargo);  

d) Habilidades humanas (relacionamento interpessoal, liderança, trabalhar sob pressão). 

Os processos seletivos variam muito entre as empresas, e serão descritas as etapas, 

muito comumente encontradas, em diferentes processos. 

A primeira fase, de análise de currículos, seleciona de forma inicial, através de 

formação profissional, experiência em trabalhos antigos e tempo de trabalho nas 

empresas, o perfil desejado. Para COSENTINO (2011) a estabilidade nos empregos é a 

questão mais importante desta etapa. 

Já na segunda fase é feita uma dinâmica em grupo, que tem o objetivo de avaliar o 

comportamento dos candidatos frente a situações hipotéticas as quais o profissional está 

sujeito no dia a dia empresarial (MARTINS, 2015). 
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As fases finais são compostas por entrevistas com os mais diferentes e altos cargos da 

empresa (RH, diretores) ou apresentação de cases. As perguntas das entrevistas 

geralmente incluem perguntas abertas, comportamentais e situacionais sobre a história 

do trabalho do candidato e experiência profissional. Entrevistadores fazem perguntas 

para determinar o nível de conhecimento técnico ou funcional, habilidades de 

comunicação interpessoal, processos de pensamento analítico, filosofia de trabalho e 

adequação geral do candidato (PONTO RH, 2017). 

5.3 Habilidades técnicas, humanas e conceituais requeridas 

para um gestor de obras  

Pode-se dividir e separar as funções do engenheiro civil como gestor de obras em 3 

(três) grupos, como já anteriormente introduzido no item 4.1: 

1) Habilidades técnicas 

2) Habilidades humanas 

3) Habilidades conceituais 

 

5.3.1 Habilidades técnicas 

Os aspectos técnicos correspondentes às habilidades técnicas podem ser caracterizados 

como todos aqueles que envolvem a parte técnica da construção: as técnicas 

construtivas, o acompanhamento e fiscalização dos serviços, a correta utilização das 

máquinas e equipamentos, a utilização adequada dos materiais nos traços pedidos, o 

cumprimento das normas. CHIAVENATO (2000) acredita que esta habilidade deve ser 

amplamente dominada, além dos gestores, pelos profissionais que efetivamente 

executam as tarefas. 

Na construção civil, várias atividades estão entrelaçadas e muitas vezes opiniões 

diferentes são expressas no canteiro de obras. Para evitar problemas é necessário que o 

gestor da obra tenha conhecimento de todas as atividades a serem desenvolvidas e 

também saiba montar um planejamento adequado. Algumas habilidades técnicas são 

fundamentais para o gestor poder fazer um bom trabalho, como organização, capacidade 

de planejamento, conhecimento de mercado e estruturação da equipe e do tempo. 
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Para RESENDE (2013) outra constatação importante que pode contribuir para falhas no 

processo de planejamento é a falta de controle efetivo. Não é apenas suficiente distribuir 

as tarefas, é necessário realizar o controle rigoroso. 

5.3.2 Habilidades humanas 

Para DAFT (1999), a habilidade humana é a capacidade para compreender outras 

pessoas e para com elas interagir eficazmente. Assim, os gestores que possuem aptidões 

com essas características conseguem aliar bons resultados produtivos com o tão 

almejado bem estar no ambiente de trabalho. 

Nesse item das habilidades requeridas para um gestor de obras entram as habilidades 

gerenciais, liderança e bom poder de negociação, que são muito importantes para todos 

os processos da construção.  

O engenheiro, como gestor de obras, tem um papel fundamental nos relacionamentos 

interpessoais, tanto com a mão de obra da empresa, como das empresas terceirizadas e 

com o cliente. É essencial manter um ambiente de trabalho favorável, com o entusiasmo 

e motivação dos empregados que ali trabalham, para que os mesmos, entendendo o 

espírito coletivo e o objetivo final, possam cumprir e obedecer aos requisitos do cliente.  

A liderança situacional, que consiste na relação entre estilo do líder, maturidade do 

liderado e situação encontrada, sugere 4 (quatro) tipos de orientação sobre as formas de 

gestão dos liderados a serem utilizados pelos líderes (SANTOS, 2016) : 

1) Determinar – quando o subordinado tem capacidade e motivação baixas. 

Deve ser adotada uma gestão mais diretiva. A orientação e supervisão devem 

ser claras e específicas, ou seja, o líder deve especificar “o que” fazer, 

“como” e “quando”. O acompanhamento deve ser mais constante e em 

períodos curtos entre as revisões; 

 

2) Persuadir – quando o subordinado tem a capacidade baixa ou moderada e a 

capacidade alta. Deve ser aproveitada a alta motivação para programar, em 

conjunto com o subordinado, as formas de suprir a baixa capacidade. O líder 

deve dar o direcionamento, mas com o cuidado de envolver o subordinado 

de forma a não desestimulá-lo. O líder deve programar datas de revisão, nas 
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quais deverá solicitar ao subordinado que dê sugestões de alternativas/ações 

a serem implementadas (comunicação bilateral); 

 

 

3) Compartilhar – o subordinado tem capacidade alta ou moderada e motivação 

baixa. O líder deve manter uma comunicação bilateral com o subordinado, 

no sentido de envolver o motivo de sua baixa motivação (insegurança, falta 

de envolvimento ou de interesse na tarefa). O líder deve incentivar o 

subordinado, forçando-o a usar a capacidade que possui, ou buscando, em 

conjunto com o subordinado, formas de desenvolvê-la, se esse se sentir 

inseguro para a execução da tarefa. O líder deve deixar o subordinado mais 

independente na execução da tarefa, e nas reuniões de revisão deve dar foco 

na questão do envolvimento/comprometimento. 

 

4) Delegar – quando o subordinado tem alta capacidade e motivação. O líder 

deve delegar ao subordinado a responsabilidade por executar os planos, 

deixando-o livre para desenvolvê-los e para decidir quando e onde fazer as 

tarefas.  Nas reuniões de revisão, o líder deve inicialmente escutar, e em 

seguida dar o seu parecer, seguindo alternativas de melhoria, se for o caso. O 

líder deve colocar-se à disposição caso o subordinado queira consulta-lo.  

O gestor deve saber quando utilizar cada uma dessas formas de relacionamento nas 

diferentes ocasiões e com as diferentes formas de mão de obra. Deve ser sempre justo e 

correto com os funcionários, fazendo com que os mesmos trabalhem de maneira segura 

e correta, sabendo que serão punidos em caso contrário. O mesmo se aplica para as 

empreiteiras, cada vez mais presentes nas obras de construção civil, que em muitos 

casos, geram um grande número de problemas para a obra. Um contrato claro, com o 

entendimento claro de ambas as partes, com os direitos e deveres de cada uma, e com 

previsões de multas para não cumprimentos de prazo e/ou serviços, associado a um bom 

relacionamento e diálogo entre as empresas, gera um maior conforto no ambiente de 

trabalho, e consequentemente, um melhor resultado final para todos. 
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5.3.3 Habilidades conceituais 

O termo habilidade conceitual faz referencia a um conjunto de aptidões humanas no que 

tange a capacidade de formulação de ideias. Para RAMOS (2017) essa espécie de 

habilidade inclui o pensamento criativo, a formulação de abstrações, a análise de 

situações complexas e a resolução de problemas de diversas naturezas. 

Dentro de um contexto gerencial, a habilidade conceitual é a capacidade do gestor 

pensar de modo amplo, o que significa ver o todo através de análises e diagnósticos de 

circunstâncias diferentes para prever o estado futuro do negócio como um todo. 

A habilidade conceitual requerida na gerência de obra, portanto, é a capacidade do 

gestor de pensar como resolver os mais diversos problemas encontrados na obra 

(RAMOS, 2017). A partir do uso desta habilidade, os gerentes conseguem não só 

solucionar os menores problemas, como se veem capazes de observar a organização 

como um todo, compreender as relações entre as várias subunidades, e visualizar como 

a organização se encaixa no seu ambiente mais amplo, visualizando sempre os objetivos 

finais de prazo, custo e qualidade da construção. 

5.4 Perfis desejados e perfis encontrados no mercado atual 

Ao longo dos anos a construção civil foi ganhando status de grande no cenário 

econômico mundial (NASSER, 2009). No ano de 2015, a construção civil teve uma 

participação total no PIB brasileiro de R$304.304.000,00 (trezentos e quatro bilhões e 

trezentos e quatro milhões de reais), enquanto o PIB total foi de R$6.000.570.000,00 

(seis trilhões e quinhentos e setenta milhões de reais), representando 5,07% do total, 

segundo o site do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Para tanto, seus 

processos necessitaram de progressos, nem sempre, conciliados com a mão de obra 

operacional.  

Os problemas na gestão da construção civil se revelam pela falta de divulgação de 

especificações técnicas e padrões operacionais que envolvam todos os níveis 

hierárquicos numa escala de uma grande empresa. A história nos remete a uma mão de 

obra sem qualificação, com baixos níveis de escolaridade, principalmente em épocas de 

crise nos outros setores produtivos. 
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Teve-se, então, um enxerto de pessoal despreparado, que somado a uma diversidade de 

produtos, materiais, equipamentos e ferramentas, transformou a construção civil numa 

indústria do caos e improvisação que, com o passar dos tempos, tem uma busca fixa e 

incansável por atingir altos níveis de produtividade e qualidade nos serviços prestados 

com o intuito final de um produto competitivo e rentável (NASSER, 2009).  

O gestor de obras tem, portanto, a missão de gerar algo preponderante na construção 

civil, o entusiasmo. Como foi citado anteriormente, pelo fato da mão de obra ser pouco 

qualificada é preciso mostrar, ensinar ao operário que por trás do trabalho dele têm uma 

equipe focada no resultado final que ele, e somente ele, produzirá. É preciso preocupar-

se em fazer dele o melhor para a companhia. E mais importante, é necessário fazer com 

que ele saiba disso. 

Como nem sempre as empresas conseguem encontrar esses perfis profissionais que 

buscam, passam a buscar algumas soluções para esses gaps encontrados, como por 

exemplo, a contratação de diversos engenheiros, separados por áreas. Outra prática 

também buscada pelas construtoras para a busca do profissional procurado é o 

treinamento do mesmo. Segundo RAABE (2010), o engenheiro mais velho tem vícios e 

cacoetes que podem atrapalhar. O mais importante é que o profissional esteja apto a 

buscar desafio e que possua as habilidades desejadas, que podem já estar em seu "DNA" 

ou serem desenvolvidas em treinamento, para desenvolver o espírito de liderança e a 

capacidade de gerir pessoas e projetos.  
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6. Estudo de caso 

 

6.1 Apresentação da construtora 

A construtora escolhida para o estudo de caso é a Sodenge Sociedade de Engenharia, 

empresa de construção civil fundada em 1961 por Ruy Carneiro Chaves. A empresa, 

inicialmente, destacou-se por construções residenciais, comerciais e industriais. 

Em 1990, Ruy passa a direção da empresa para seu filho Roberto Amaral Chaves, 

engenheiro formado pela PUC-RJ, com quem foi feita uma entrevista, que consta no 

Anexo I. Visando atender às novas exigências e tendências do mercado, a Sodenge 

passa a atuar também na área de reformas de alto padrão, com a implementação de um 

departamento próprio em 1996. 

Com 55 anos de mercado, a construtora que já executou os mais diversos tipos de obra, 

tem como objetivos e metas principais a entrega do serviço com qualidade e no prazo, 

buscando a fidelização do cliente, fidelização esta que vem sendo realizada, visto que 

quase 100% das novas obras vêm da indicação de clientes antigos, através da filosofia 

de pleno cumprimento ético no exercício das atividades, aliado ao tratamento 

personalizado e a transparência com os clientes. 

A Sodenge tem um portfólio muito extenso no que diz respeito às obras realizadas. Com 

o passar dos anos e de acordo com as necessidades do mercado, foi se adaptando e 

chegou, nos dias atuais, a um escopo de atuação que engloba: 

a) Construções e reformas gerais 

a.1) Residencial 

a.2) Comercial 

a.3) Industrial 

a.4) Reformas de alto padrão em apartamentos e casa 

 

b) Retrofit e manutenção predial 

b.1) Portarias e playgrounds 

b.2) Fachadas e Varandas 

b.3) Impermeabilização 

b.4) Recuperação Estrutural 
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b.5) Revestimentos 

b.6) Instalações 

Suas construções são realizadas sob 2 (dois) tipos de regime de contratação: o de 

administração percentual e o de empreitada global, variando conforme o desejo do 

cliente. 

6.2 Estrutura organizacional 

A empresa pode ser dividida em 4 (quatro) departamentos: pessoal, administrativo 

financeiro, de orçamentos e de engenharia. 

O departamento pessoal é responsável pelo recrutamento e seleção dos funcionários e 

por todo o seu acompanhamento na empresa, começando pela exigência das 

documentações necessárias (RG, exames médicos e comprovante de residência). É 

responsável por fazer o ponto nas obras, diariamente, no começo e no final do dia, 

contabilizando e controlando a mão de obra em cada uma. Fica encarregado também por 

cuidar dos benefícios e pagamentos do funcionário, com o pagamento dos vale 

transportes (antecipado do mês), alimentação (antecipada até o dia 20 do mês) e salário 

(do mês anterior), todo 5º (quinto) dia útil do mês, e do adiantamento de salário, 

juntamente com o restante da alimentação, todo dia 20. Por fim, é o departamento que 

fica encarregado também do 13º salário e das férias anuais de cada funcionário. 

Atualmente, o departamento conta com apenas um membro. 

O departamento administrativo financeiro é o responsável por controlar todas as 

entradas e saídas da empresa. Além do lançamento de todas as notas fiscais num 

software próprio, faz um balanço mensal das despesas e entradas e uma estimativa para 

o mês seguinte, para um melhor planejamento e controle da saúde financeira. É 

responsável, também, por fazer relatórios quinzenais para o cliente, com todas as 

despesas na obra (caso essa seja feita por administração) e abrir as planilhas de cálculo 

de cada uma (seja de administração ou por empreitada global). Auxilia na elaboração 

das propostas e do contrato, trabalhando em conjunto com o departamento de 

engenharia. É composto de 2 (dois) membros. 

O departamento de orçamentos é responsável pelo orçamento inicial da obra para a 

elaboração da proposta. Realiza as primeiras visitas ao local, levanta todos os materiais 

e serviços a serem executados, buscando sempre os preços de mercado junto aos 
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fornecedores, o tempo total de execução e mão de obra, chegando a um valor final para 

a obra de empreitada global ou uma estimativa, caso a mesma seja feita por 

administração. Composto, atualmente, por 1 (um) membro. 

Por fim, o departamento de engenharia é o responsável por todo o processo construtivo, 

desde os serviços iniciais a construção, até a fidelização do cliente no pós obra. É 

constituído, além do diretor presidente, por mais um engenheiro civil, 2 (dois) 

estagiários e pela mão de obra que fica no campo, hoje constituída de 3 (três) 

encarregados, 1 (um) bombeiro, 4 (quatro) pedreiros e 5 (cinco) serventes, totalizando 

13 (treze) funcionários de campo. Tanto os engenheiros como os estagiários tem que 

estar em contato, diariamente, com todos os outros setores da empresa, seja auxiliando 

no orçamento inicial, no controle de pessoal e funcionários em cada obra diariamente, 

na compra de materiais e medições, para posteriormente passar para o departamento 

financeiro e fiscalizando e acompanhando diariamente os serviços executados, para 

garantir a qualidade e a entrega no prazo. 

6.3 Recrutamento e seleção de engenheiros 

O recrutamento de engenheiros varia de empresa para empresa. Enquanto há empresas 

que não analisam muito o perfil do candidato (exigindo apenas o CREA), temos outras 

empresas que possuem processos seletivos muito longos e exigentes para contratar o 

profissional desejado. 

A Sodenge possui um método de recrutamento próprio. Primeiramente busca no 

mercado estagiários indicados por pessoas de confiança, e nunca engenheiros já 

formados, abrindo apenas para sites de vagas ou emails em geral quando não há 

indicações no momento procurado.  

Na segunda fase, de análise de currículos, feitas ainda pelo departamento pessoal, são 

separados aqueles que mais chamam atenção, principalmente pela formação na 

faculdade. São priorizadas, principalmente a UFRJ (Universidade Federal do Rio de 

Janeiro), a PUC (Pontifícia Universidade Católica) e a UFF (Universidade Federal 

Fluminense). 

A fase final do processo é a entrevista com o diretor da empresa, em que são feitas 

perguntas de perfil profissional e perguntas técnicas básicas, para analisar além de um 
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conhecimento técnico mínimo, a capacidade rápida de raciocínio e a desenvoltura na 

resposta imediata. 

Após a escolha do estagiário, o mesmo é alocado em obras dirigidas por engenheiros, 

para que comece o seu processo de treinamento e aprendizado. São passadas 

inicialmente cartilhas já prontas pela construtora e métodos de postura, tarefas diárias e 

obrigações para o selecionado.  

O diretor esclareceu que esta modalidade de seleção e de capacitação de estagiários 

mediante intenso treinamento para futura contratação como engenheiro civil, permite 

transmitir a filosofia, os valores da empresa e as práticas a serem observadas para o 

desenvolvimento das atividades. Esta metodologia evita contratar engenheiros civis 

experientes, mas com vícios adquiridos em outras empresas e atividades. O diretor 

esclareceu também que é um método bastante eficaz na empresa, visto a relação direta e 

aberta que os estagiários têm, não só com os engenheiros, como com o próprio diretor, 

podendo esclarecer dúvidas recorrentes e ajudar nas dificuldades de cada um. 

A empresa estabelece como habilidades para os seus engenheiros, a capacidade de 

cobrança no canteiro de obras dos seus funcionários e das empresas terceirizadas, tanto 

nas questões técnicas e de prazo, como também na questão de segurança de trabalho, 

visto que suas obras possuem menos de 50 (cinquenta) funcionários e, portanto, não 

possuem a presença de um técnico. Além desta capacidade, exige do seu engenheiro a 

capacidade de planejamento de serviços e de compras, esta última sempre acompanhada 

de cotações para buscar o melhor custo benefício.  

Fora do canteiro de obras, a Sodenge exige que seu engenheiro tenha a habilidade de 

acompanhar os relatórios quinzenais enviados aos clientes, e tenha a capacidade de 

manter uma boa relação com o mesmo, atualizando-o periodicamente do cronograma 

físico e financeiro da obra. 

Esses requisitos orientam os treinamentos dos estagiários, que após um período de 

acompanhamento e treinamento, passam a executar estas funções de modo progressivo, 

sempre sob a conferência dos engenheiros. 
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6.4 Diferentes funções do engenheiro civil na empresa 

Por ser uma empresa pequena, quando comparado o número de funcionários com as 

demais do mercado, o engenheiro civil que trabalha na Sodenge deve ter conhecimentos 

técnicos e não somente gerenciar as ações, como muitas vezes executá-las em todas as 

áreas da construtora, desde o setor financeiro até o setor de engenharia. São algumas de 

suas funções: 

a) Acompanhar as folhas de ponto diariamente, junto ao departamento pessoal; 

b) Conferir o salário, adiantamento e benefícios junto a mão de obra na obra, e fazer a 

intermediação, seja qual for o erro ou questionamento, junto ao departamento pessoal; 

c) Classificar todas as notas fiscais adquiridas junto às compras de materiais, para futuro 

lançamento e controle do departamento financeiro; 

d) Acompanhar os relatórios financeiros semanalmente, conferindo todos os gastos da 

obra naquele período, tanto de mão de obra, como de materiais e empreiteiros; 

e) Fazer uma estimativa semanal junto ao departamento financeiro de todas as entradas 

que estão por acontecer, de acordo com o andamento da construção e as medições que 

serão feitas; 

f) Analisar e auxiliar na elaboração de proposta e contrato, antes de entregar os mesmos 

para o cliente; 

g) Visitar, inicialmente, junto ao orçamentista e auxiliar no orçamento total da obra, 

fazendo a estimativa de tempo da mesma e os serviços a serem executados, de acordo 

com a mão de obra definida; 

h) Definir e distribuir a mão de obra diária, de acordo com as necessidades de cada 

obra; 

i) Acompanhar e fiscalizar diariamente o diário de obra, análise de desempenho da 

qualidade dos serviços e a produtividade dos funcionários; 

j) Planejar e controlar o cronograma; 

k) Cotar e comprar os materiais, conforme os melhores preços e custo benefícios do 

mercado; 
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l) Acompanhar e pagar os empreiteiros, conforme medição e combinado em contratos; 

m) Acompanhar a conduzir os estagiários, delegando as tarefas que devem ser feitos 

pelos mesmos; 

n) Reunir com os demais engenheiros e estagiários, semanalmente, para passar o 

andamento das obras e se informar sobre aquelas das quais não está gerenciando; 

o) Se relacionar diretamente com o cliente, para tirar as dúvidas necessárias a mantê-lo 

informado do andamento do processo construtivo. 

6.5 Gestão do pessoal e financeira em tempos de crise 

Assim como quase todo o setor de construção e a maioria das empresas do ramo, a 

Sodenge vem passando, desde o começo de 2016 por um difícil período, associado a 

grande crise enfrentada pelo mercado brasileiro como um todo.  

A empresa que, em média, costumava ter de 9 (nove) a 10 (dez) obras por ano, teve do 

início de 2016 até os dias atuais, um total de 4 (quatro) novas obras, conseguindo se 

manter erguida no ano passado com apenas 3 (três) obras. 

O diretor acredita que mesmo com os problemas enfrentados, o mercado atingido pela 

empresa é menos afetado que muitos outros setores da construção civil, por ser um 

mercado de alto padrão, sendo uma das grandes vantagens da Sodenge. Além dessa 

vantagem, afirma que os métodos adotados pela construtora geram resultados muito 

mais benéficos, como: 

a) Equipe bem selecionada e, portanto, de confiança, tanto no escritório como 

no canteiro de obras; 

b) Participação dos engenheiros em todos os departamentos da empresa; 

c) Contato direto com o diretor, evitando problemas de comunicação interna; 

d) Facilidade de mudança de projetos ou escopo, ficando a cargo do cliente na 

escolha do tipo de regime de contratação; 

e) Transparência com o cliente, através dos demonstrativos enviados 

quinzenalmente, quando escolhido o regime de administração; 

f) Clientes fidelizados, que resulta em novas obras futuras ou indicações dos 

mesmos; 



62 
 

g) Proximidade e facilidade de comunicação entre os funcionários do canteiro 

de obras e os do escritório, minimizando os problemas internos; 

h) Proximidade física do escritório com as obras; 

i) Facilidade de deslocamento de mão de obra, por serem obras fisicamente 

próximas. 

Por outro lado, o diretor também vê aspectos a serem melhorados na empresa, aspectos 

esses causados, principalmente, pelo baixo número de funcionários presentes nos dias 

atuais, como: 

 

a) Marketing e divulgação pouco explorados, por não possuir um departamento 

próprio e não ser a especialidade de nenhum dos engenheiros; 

b) Grande dependência dos engenheiros, por serem apenas 2 (dois); 

c) Grande dependência no departamento pessoal e de orçamentos, que possuem  

apenas 1 (um) membro cada; 

 

6.6 Considerações finais 

A Sodenge, empresa de engenharia civil que já está atuando há mais de 55 (cinquenta e 

cinco) anos no mercado, apesar de atuar em um ramo bastante específico (reformas de 

alto padrão, em sua maioria), busca nos engenheiros civis características muito 

semelhantes aquelas buscadas pela maioria do mercado nos dias de hoje: versatilidade, 

capacidade de gerenciamento e habilidades conceituais, técnicas e humanas. Tem nos 

seus engenheiros o pilar de sustentação da empresa, obrigando-os a trabalhar em 

conjunto com todas as demais áreas e departamentos. 

Ao mesmo tempo em que preza pela excelência de relacionamento entre todos os seus 

diferentes tipos (com o cliente, comunicação interna e externa), busca nos seus 

engenheiros a capacidade de liderança e tomada de decisões, para que possa confiar e 

competir aos mesmos a autoridade e autonomia para gerenciar sua mão de obra do jeito 

que achar melhor, buscando a ética e postura profissional adequada de seus funcionários 

no canteiro de obras, e assim continuar mantendo e prosseguindo com seus objetivos 

primordiais: qualidade e entrega no prazo das obras, com a fidelização dos seus clientes. 

Opta pelo treinamento dos mesmos, desde estagiários, capacitando-os conforme as 

habilidades requeridas pela empresa, ao invés da contratação de engenheiros já 
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formados, que carregam vícios de outras empresas. Para tal, oferece-lhes, de perto, 

assistência e auxílio para eventuais dúvidas e dificuldades encontradas. 
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7. Conclusão 

 

As habilidades humanas e conceituais são tão importantes para o gestor como sua 

habilidade técnica. Sua capacidade de relacionamento, tanto interno como externo, 

assim como sua capacidade de resolver os mais diversos problemas, são essenciais para 

a criação de um ambiente interno favorável nos canteiros, sendo mais fácil, em todos os 

sentidos, a busca do objetivo final: entrega no prazo, melhores custos e com uma boa 

qualidade, associados diretamente a fidelização do cliente. 

O estudo de caso realizado na empresa Sodenge comprovou que seus engenheiros são 

os responsáveis não só pelo desenvolvimento da obra, como também por diversas 

funções nos departamentos pessoais, financeiro e de orçamento. A flexibilização do 

trabalho do engenheiro é necessária para garantir ao mesmo a competitividade do 

mercado atual. Para isso, a empresa opta pelo caminho de treinamento e capacitação dos 

seus futuros engenheiros, recrutando-os quando ainda estagiários, ao invés do 

recrutamento dos mesmos quando já formados. 

O trabalho buscou abordar a importância da construção civil para o PIB brasileiro, o 

modo como é feita e foi evoluindo ao longo do tempo a administração no canteiro de 

obras pelos engenheiros, suas principais dificuldades e preocupações em cada uma das 

etapas construtivas. Associado ao papel do engenheiro foi estudado como se dá a 

formação dos mesmos no país e os principais pontos fortes e fracos desta formação. 

Com isso foi possível ter uma maior clareza das maiores dificuldades e carências 

encontradas pelos engenheiros quando inseridos num mercado de trabalho, que cada vez 

mais exige as características de gestão, em todos os seus departamentos. Foram listadas 

todas as abrangências que envolvem o trabalho de um gestor no canteiro.  

Para futuros trabalhos sobre o tema, o desenvolvimento de pesquisas que conseguissem 

medir a produtividade dos engenheiros como gestores seria um ponto importante e 

muito útil, não só para a elaboração mais desenvolvida do trabalho, como também para 

as empresas, que as permitiria analisar os diferentes tipos de gestão associados a cada 

profissional. Conseguir quantificar, através de métodos de desempenho criados, seus 

diferentes níveis de gerenciamento, ajudaria não só a comparar a produtividade de cada 

um, como também encontrar os principais gaps e dificuldades encontradas 
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individualmente, podendo assim melhorar e treinar seus profissionais, tornando-os cada 

vez mais capacitados. 
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ANEXO I 

 

1) Quando e como você assumiu a empresa? 

 

Resposta: Eu assumi a empresa em 1990, com 32 anos, após trabalhar por mais 

de 10 anos na Grafite Arquitetura e Rai Tec Engenharia. Entrei pra Sodenge 

quando me senti pronto e preparado para todas as responsabilidades que sabia 

que viria a ter. 

 

2) Quais as principais dificuldades e novas implementações feitas no começo? 

 

Resposta: Eu entrei num período muito difícil do mercado, assim como os dias 

de hoje. Possuíamos muito poucas e obras e o fluxo de caixa era baixo. De 

acordo com as necessidades do mercado e por ser um ramo que possuía mais 

contatos para me inserir, busquei aumentar a área de atuação da empresa com as 

reformas de alto padrão.  Com o aumento do número de obras e a melhora da 

situação financeira, fiz também o deslocamento do escritório do Centro do Rio 

de Janeiro para o Leblon, ficando bem mais próximo das obras e diminuindo 

consideravelmente o tempo em trânsito durante o dia. 

 

3) Qual o principal objetivo da empresa? 

 

Resposta: A fidelização dos clientes. É um ramo muito específico em que o boca 

a boca é o mais importante. Portanto, a fidelização do cliente é o melhor 

caminho para se conseguir novas obras. 

 

4) Você acredita que a empresa vem consquistando esse objetivo? Por quê? 

 

Resposta: Com certeza, visto que a quase totalidade das nossas novas obras vêm 

de clientes antigos, seja para novas obras ou por indicações. 
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5) Como é a organização interna da Sodenge? 

 

Resposta: A gente possui apenas 4 principais departamentos: departamento 

pessoal, administrativo financeiro, de orçamentos e o de engenharia. Por ser uma 

empresa pequena, a interligação entre os mesmos é muito grande, e o engenheiro 

deve atuar em conjunto com todas as áreas. 

 

6) O que fazem cada um desses departamentos? 

 

Resposta: O departamento pessoal é responsável por todo os benefícios e 

deveres dos demais funcionários. É responsável também pelo recrutamento dos 

novos funcionários, análise de currículos e entrevistas. O departamento 

administrativo financeiro é responsável por todas as entradas e saídas da 

empresa. Além do lançamento de todas as notas fiscais num software próprio, 

faz um balanço mensal das despesas e entradas e uma estimativa para o mês 

seguinte, para um melhor planejamento e controle da saúde financeira. É 

responsável, também, por fazer relatórios quinzenais para o cliente, com todas as 

despesas na obra (caso essa seja feita por administração) e abrir as planilhas de 

cálculo de cada uma (seja de administração ou por empreitada global). Auxilia 

na elaboração das propostas e do contrato, trabalhando em conjunto com o 

departamento de engenharia. O departamento de orçamentos é responsável pelos 

processos do pré obra. Faz a visita inicial à obra, levantando todos os materiais e 

serviços a serem executados. Juntamente do departamento de engenharia, faz 

então o cronograma da obra, e elabora a proposta e o contrato, a serem enviados 

para o cliente. Por fim o departamento de engenharia é responsável por todo o 

processo construtivo, desde os serviços iniciais a construção, até a fidelização do 

cliente no pós obra. 

 

7) Falando um pouco mais dos engenheiros, como é a escolha dos mesmos? 

 

Resposta: Eu não gosto de contratar engenheiros já formados, pois muitas vezes 

já trazem consigo muitos vícios difíceis de serem alterados e mentalidades mais 

fechadas. Prefiro contratar estagiários, que ainda possuem a cabeça muito aberta 

para mudanças e treiná-los desde cedo, até sua futura efetivação na empresa, 
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como aconteceu com nosso outro engenheiro, Paulo Brandão, que já está 

conosco há quase 10 anos. 

 

8) O que você busca nos engenheiros? Quais as principais características e 

dificuldades que deseja neles? 

 

Resposta: Busco, principalmente, a capacidade de liderança e fiscalização das 

obras, juntamente da vontade de vestir a camisa da empresa e do cliente, lutando 

sempre pelo melhor preço, entrega no prazo e com a maior qualidade dos 

serviços. 

 

9) Como ocorre esse treinamento, depois que selecionado o estagiário? 

 

Resposta: O estagiário é então alocado para algumas obras e passa a ter alguns 

afazeres diários. O mesmo fica sob a responsabilidade do engenheiro, 

responsável pelas suas obras, que conforme sua progressão e desenvolvimento 

vai passando mais responsabilidades, ao mesmo tempo em que o vai treinando e 

capacitando, ensinando por exemplo a mexer nas planilhas de obra, dos 

empreiteiros e das medições. O acompanhamento deve ser feito de perto, até que 

se tenha mais confiança sobre o mesmo. 

 

10) Sobre a crise: a empresa foi afetada? Como e em quais setores? 

 

Resposta: Apesar de atuarmos num mercado que não é tão atingido pela crise, 

fomos sim muito afetados. A empresa teve seu pessoal de obra reduzido em 

mais de 50% de 2015 para os dias atuais, diminuindo também, em mais de 50% 

o número de obras por ano. Tivemos além da redução do pessoal do campo, a 

diminuição do pessoal do escritório, onde o número de estagiários reduziu de 3 

para 2 e de 2 para 1 no departamento pessoal.  

 

11) Como foi feita a escolha destes funcionários a serem demitidos? Há algum 

método de análise de desempenho? 
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Resposta: Nós estamos aplicando na Sodenge, de uns anos para cá, um método 

novo de rendimento e produtividade. É analisado diariamente nas obras, as 

tarefas executadas por cada um dos funcionários, e então anotadas no diário de 

obra. Esse método foi muito importante para selecionarmos aqueles funcionários 

que menos rendiam, e que consequentemente foram mandados embora. Já para o 

pessoal do escritório foram escolhidos aqueles que, em minha opinião, possuíam 

mais chance de crescimento e desenvolvimento na empresa, e que conseguiriam 

absorver as funções dos demais. 

 

12) A empresa possui certificação da ISO 9001? Por quê? 

 

Resposta: A empresa não se propôs a tirar o certificado porque não necessitamos 

para nossos perfis de cliente.  

 

13) Quais você considera os principais pontos positivos e negativos da Sodenge? 

Onde poderia ser melhorado? 

 

Resposta: Acho que após mais de 25 anos na frente da empresa, conseguimos 

chegar a uma equipe muito bem selecionada e de confiança, visto que a grande 

maioria dos funcionários, tanto de obra como de escritório, já trabalham comigo 

há mais de 5 anos. Ao mesmo tempo que isso traz pontos positivos, também nos 

traz pontos negativos. Por ser uma equipe enxuta, muitas vezes dependemos 

muito de alguns funcionários, principalmente no setor de orçamentos e de 

pessoal, que hoje se encontram com apenas uma pessoa cada, além de ainda 

explorarmos muito pouco o marketing e a divulgação da empresa, por não 

possuirmos profissionais muito capacitados para isso. Sabemos que, em tempos 

de crise, serão enfrentadas dificuldades e acúmulo de funções, mas também 

temos em mente de que após nos reestruturarmos , esses setores devem ser 

priorizados. Outro fator diferencial da empresa, agora em relação aos clientes, 

são a transparência e o tratamento personalizado que fornecemos aos mesmos. 

Creio que esses 2 fatores, atrelados a qualidade dos serviços entregues, são os 

principais responsáveis pela fidelização dos mesmos. A localização do escritório 

próximo as obras é outro fator muito importante, que permite que os engenheiros 

e estagiários possam visitar diversas obras em um mesmo dia, além de estarem 
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sempre por perto, caso alguma emergência seja necessária, como por exemplo, a 

compra de algum material. Por fim, também é muito importante a satisfação dos 

nossos funcionários, fator este que buscamos atender com os pagamentos 

sempre em dia, e as facilidades de intermediação entre o campo e o pessoal do 

escritório, evitando quaisquer burocracias e consequentemente mal estar nos 

canteiros de obra. 
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