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RESUMO 

 

A implantação de programas de gestão nas empresas geralmente buscam 

melhorias na qualidade dos serviços prestados, maior produtividade, preservação ambiental e 

saúde e segurança aos seus funcionários. Estes programas possuem normas de planejamento, 

sistematização das atividades, realização de treinamentos de capacitação e qualificação dos 

funcionários com a finalidade de alcançar os objetivos propostos, que são: melhor qualidade 

do produto final, aliado a redução dos custos de construção. Porém, o perfil dos trabalhadores 

da construção civil deixa notória a necessidade de uma capacitação e acompanhamento para 

que o resultado seja o esperado. Este trabalho trata-se da avaliação e aplicação de um 

treinamento auxiliado por aparatos visuais com a finalidade de conquistar melhorias nos 

resultados da produtividade e qualidade dos serviços dos funcionários, além de motivar 

empresas a investirem em novas tecnologias e técnicas que desenvolvam e capacitem os 

trabalhadores. Os resultados obtidos reforçam a tese de que investir na capacitação e 

qualificação dos funcionários é uma excelente maneira de agregar valor e gerar retorno as 

empresas. 

  

 

Palavras-chave: Treinamento Visual. Capacitação de Mão de Obra. Qualificação dos 

funcionários. 



 

 

ABSTRACT 

 

The deployment of management programs in companies generally seek 

improvements in quality of services provided, increased productivity, environmental 

preservation and health and safety of their employees. They feature standards of planning, 

organization of activities, performance of training sessions of empowerment and qualification 

of staff with the purpose of achieve the proposed objectives, which are: better final product 

quality, coupled with reduction of construction costs. However, the profile of the civil 

construction workers let the notorious necessity of training and monitoring for the result to be 

expected. This study it is conducting training with the assist of visual devices for the purpose 

of conquering outcome improvements in productivity and quality of service of employees and 

motivate businesses to invest in new technologies and techniques to develop and empower 

workers. The results support the idea that invests in the training and qualification of 

employees is an excellent way to add value and create return business. 

 

Keywords: Visual Training. Training of employees. Qualification of employees. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

No cenário atual da construção civil, onde as construtoras competem 

incessantemente por espaço no mercado, a necessidade de uma mão de obra qualificada e 

produtiva se torna evidente. São crescentes os investimentos na organização dos setores 

administrativos e de produção para obtenção de certificados de qualidade que garantem, de 

certa forma, aos consumidores a qualidade dos serviços prestados.  

Com esse objetivo, as empresas estão buscando implantar programas de gestão 

que visam melhorias na qualidade do serviço, maior produtividade, preservação ambiental e 

saúde e segurança de seus funcionários. Consequentemente, espera-se melhor qualidade do 

produto final, aliado a redução dos custos de construção. 

Esses programas possuem normas de planejamento, sistematização das atividades, 

realização de treinamentos de capacitação e qualificação dos funcionários com a finalidade de 

conseguir os objetivos propostos. 

Porém, quando se traça o perfil dos trabalhadores da construção civil, os quais 

trabalham diretamente com o produto final, a necessidade de capacitação e acompanhamento 

destes para que o resultado seja o esperado é notória.  

O perfil desses trabalhadores em sua maioria é do sexo masculino, com faixa 

etária entre 30 e 40 anos, oriundos de regiões rurais e, principalmente, com baixa 

escolaridade. Esse perfil implica em desmotivação para novo aprendizado, com alto índice de 

rotatividade nas empresas, dificuldade na interpretação de projetos e a falta de interesse em 

criar vínculos empregatícios (DOS SANTOS, 2010). 

Atualmente, programas de treinamento e desenvolvimento motivacional desses 

trabalhadores já são oferecidos pelo governo, pelas próprias empresas e até mesmo através de  

parcerias de iniciativas públicas e privadas. Dentre estes, podemos citar os programas de 

treinamento fornecidos pelo Serviço Social da Indústria (SESI). 

Este quadro motiva a continuação de um trabalho já iniciado na Universidade 

Federal do Ceará, pelo engenheiro Daniel Dias Faria juntamente com o professor Alexandre 

Araújo Bertini, o qual utilizou a ferramenta do treinamento visual como metodologia de 

treinamento dos funcionários da construção civil.  
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Esse trabalho tem como objetivo geral avaliar a aplicação do treinamento visual 

em trabalhadores de uma empresa de construção civil como alternativa para realização de 

treinamentos de capacitação no canteiro de obras. 

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Esse trabalho tem os seguintes objetivos específicos: 

 

a) Avaliar o desempenho dos funcionários com a atual metodologia de 

treinamento aplicada em uma empresa de construção civil; 

b) Desenvolver e realizar o treinamento visual em uma empresa de construção 

civil; 

c) Avaliar o desempenho dos funcionários após a realização do treinamento 

visual; 

d) Obter melhorias nos resultados da produtividade e qualidade dos serviços dos 

funcionários através da aplicação de treinamentos visuais; 

e) Motivar empresas a investirem em técnicas e tecnologias de capacitação de 

mão de obra. 

 

 

1.2 Estrutura do Trabalho 

       

Este trabalho está dividido em cinco capítulos principais e seus respectivos 

tópicos, além dos anexos e apêndices complementares. 

O primeiro capítulo apresenta o atual contexto da construção civil, discute as 

situações que motivaram a produção do trabalho, apresenta os objetivos gerais e específicos 

que pretendem ser conquistados com a produção do trabalho, além de discriminar a estrutura e 

divisão do trabalho. 
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O segundo capítulo trata da revisão bibliográfica, que está dividida em três partes 

afim de abordar os seguintes tópicos: a construção civil no território brasileiro dentro de um 

panorama histórico, as noções e significados de qualidade aplicados ao setor da construção 

civil intertextualizados com a Teoria da Pirâmide das Necessidades, com a Teoria de 

Herzberg e com o Ciclo PDCA ficando por último a capacitação de mão de obra que verifica 

as instruções dadas pela NBR ISO 10015 (2001), além de dar um enfoque maior à utilização 

do treinamento visual como ferramenta de capacitação de mão de obra. 

O terceiro capítulo traz a metodologia utilizada para a realização do trabalho, 

através da apresentação dos locais de realização das atividades de pesquisa e treinamento, 

organização e aplicação dos treinamentos e os equipamentos e materiais utilizados para que o 

treinamento fosse ministrado. Neste capítulo há um tópico onde são apresentados os índices 

de desempenho para avaliação da eficiência do treinamento e a maneira como estes foram 

coletados. 

Os resultados obtidos nos questionários e a análise dos índices de desempenho dos 

funcionários se encontram no quarto capítulo. Através de gráficos e tabelas, busca-se 

apresentar de maneira objetiva o desempenho dos funcionários, além da opinião destes sobre 

o treinamento realizado. 

 No quinto capítulo constam as conclusões e considerações sobre as experiências 

obtidas na realização do trabalho, avaliação dos índices coletados, expectativas de aceitação 

da proposta apresentada e sugestões de novos trabalhos que venham ser realizados a partir 

deste. Após este capítulo, encontram-se os apêndices e anexos utilizados para auxiliar na 

compreensão do trabalho.  
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2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo tem como objetivo, apresentar a evolução das técnicas construtivas 

no país contextualizando com o subsetor da construção que trabalha diretamente com o 

produto final, apresentar os conceitos de qualidade, a Pirâmide de Maslow, a Teoria de 

Herzberg e o Ciclo PDCA (Plan, Do, Check e Act) como fundamentação teórica para o 

subtópico de Qualidade na Construção Civil e reforçar através da norma regulamentadora e de 

noções sobre o treinamento visual a necessidade de aprimorar e sistematizar o processo de 

treinamento e capacitação de mão de obra. 

  

2.1 Breve Histórico da Construção Civil no Brasil 

 

As atividades relacionadas à Engenharia Civil no Brasil foram iniciadas no 

período colonial com a construção de fortificações e igrejas, de forma não regulamentada 

(MORAES, 2005). Os profissionais que atuavam nesse período eram divididos em duas 

categorias: os oficiais engenheiros e os mestres pedreiros. Os oficiais não atuavam no canteiro 

e não tinham tanta preocupação com os processos produtivos. Os mestres pedreiros instruíam 

a mão de obra escrava, os quais construíam edificações em geral e passavam seus 

conhecimentos de geração a geração, sem possuir qualquer conhecimento científico 

(TELLES, 1984). A Figura 1 se trata de um registro da construção de uma ponte no litoral da 

cidade de Fortaleza logo após o período da escravidão. 

   

Figura 1 – Construção da Ponte Metálica – Fortaleza (1912) 

 
Fonte: Site Fortaleza Nobre (2013) 
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Segundo Faria (2011), até meados da década de 50, as obras ainda estavam 

desorganizadas, isto é, com utilização de técnicas arcaicas, conforme a Figura 2, operários 

realizando múltiplas tarefas, o mestre de obras era o comandante e o engenheiro civil não 

tinha um papel forte e determinado dentro do canteiro.  

 

Figura 2 – Construção da Igreja de Fátima – Fortaleza (Década de 50) 

 

Fonte: Site Fortaleza Nobre (2013) 

 

Por volta da década de 70 foram realizados, no setor da construção civil, grandes 

investimentos, com isso surgiram novas técnicas de produção e novos modelos de 

administração do canteiro que impulsionaram a produção em escala dentro das obras (FARIA, 

2011). Estes fatos são bem representados na Figura 3, onde é perceptível o avanço das 

técnicas de construção e investimentos realizados na década. 

  

Figura 3 – Construção do Estádio Castelão – Fortaleza (Década de 70) 

 
Fonte: Site Fortaleza Nobre (2013) 
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As décadas de 80 e 90 podem ser desconsideradas quanto ao desenvolvimento da 

engenharia no país e no mundo devido a estagnação de investimentos realizados nesse setor. 

Durante esse período chamado de "década perdida", os engenheiros recém formados 

preferiam migrar para o setor financeiro, onde eram mais bem remunerados (FARIA,2008). 

Um estudo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), realizado em 2007, indicou que a construção civil residencial iria liderar o ranking 

dos investimentos no Brasil, nos quatro anos seguintes, com praticamente metade do total a 

ser investido no país (HELENO, 2010). Apesar da crise europeia em 2009, o Relatório de 

Investimentos do 3º trimestre de 2011 confirma a indicação do BNDES.  

Percebe-se, assim, uma evolução muito lenta relacionada a técnicas construtivas, 

materiais e componentes, equipamentos utilizados, ao emprego de tecnologias de informação, 

e consequentemente, a continuidade produtiva. E em muitos casos, quando a tecnologia é 

desenvolvida, não é dada a classe produtiva o tempo para que a capacitação necessária seja 

realizada. 

Carvalho (2011) versa:  

Esta falta de mão de obra no mercado de trabalho tem feito com que as empresas 
atuantes na construção civil busquem novas estratégias para que suas metas sejam 
alcançadas, ou seja, que possam entregar produtos (obras) no prazo, tendo estes, 
altos padrões de qualidade e com um propósito de obter o maior lucro possível, 
sempre buscando a satisfação do cliente. (CARVALHO, 2011, p. 01) 

 
De acordo com o Jornal do Comércio (2010), a falta de mão de obra qualificada, 

para a execução dos diversos serviços realizados em diferentes etapas das obras, vem se 

tornando um dos principais “gargalos” presentes nas empresas de construção civil, podendo 

estes diminuir o ritmo do crescimento do setor da construção civil. 

Este subsetor, composto pelos funcionários que atuam no canteiro, possui a maior 

capacidade empregatícia da construção civil. Em contraponto, existe uma necessidade de 

qualificação mais efetiva.  

 

 

2.2 Qualidade na Construção Civil 

 

2.2.1 Conceitos de Qualidade 

 

Ao longo dos anos, diferentes significados foram dados para o conceito de 

qualidade. Desde sinônimo de inspeção no começo do século XX até se estender para fora da 
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área de produção incluindo todas as outras funções, utilizando para isso o conceito de controle 

total da qualidade nos anos 60. Atualmente, o termo qualidade evoluiu até converter-se em 

uma forma de gestão que introduz o conceito de melhora contínua em qualquer organização e 

a todos os níveis da mesma, e que afeta a todas as pessoas e a todos os processos (SILVA, 

2010).  

Várias pesquisas realizadas em obras que apresentaram falhas ou patologias 

construtivas identificaram erros não só ocasionados por fatores técnicos, mas também por 

fatores de caráter humano. Estes foram classificados por Meseguer (1991), como: formação, 

motivação, negligência e excesso de confiança. 

Outros fatores que dificultam a prática de qualidade na construção são: a produção 

centralizada, a não possibilidade de produção em cadeia e a dificuldade de aceitar mudanças, 

por ser uma indústria muito tradicional e por, muitas vezes, seus operários terem que trabalhar 

sob intempéries (MESEGUER, 1991). 

Estes fatores são caracterizados pelo caráter provisório e nômade da indústria da 

construção civil, devido o produto ser executado em um canteiro ao invés de um galpão 

dividido em setores específicos, o que dificulta a garantia do conforto do trabalhador que o 

executa. 

Segundo publicação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE-SP, 1993), qualidade é prevenir ocorrência de 

erros ou desvios em relação às especificações nas várias etapas do processo de produção. A 

responsabilidade pela qualidade é compartilhada por todos que compõem a empresa e exige 

total envolvimento entre os funcionários. 

A publicação do SEBRAE-SP (1993) ainda propõe o não conformismo com 

perdas e erros e a promoção de melhorias contínuas buscando evitar a ocorrência dos mesmos. 

O custo de prevenir erros é sempre menor do que de corrigi-los. 

Moller (1997) trata a motivação do funcionário como tarefa fundamental da 

gerência para que o produto final seja de qualidade. Segundo este autor, é importante que 

todos que participam da empresa reconheçam que não é somente a organização que se 

beneficia com a melhoria da qualidade pessoal.  

Uma peculiaridade da construção que dificulta a aplicação de conceitos e de 

ferramentas utilizados na indústria é o fato da mão de obra ser temporária e pouco qualificada, 

pois a contratação dessas pessoas tem caráter eventual e suas possibilidades de promoção são 

escassas, gerando baixa motivação. 
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A construção civil, ao longo de muitos anos, não deu a devida importância à sua 

área de manufatura: o canteiro de obras. A preocupação, geralmente, era relacionada com os 

aspectos técnicos do projeto arquitetônico-estrutural. Enquanto os aspectos que focam 

diretamente o canteiro de obras, os quais são: o desperdício de material, os prazos muito 

cobrados e os retrabalhos, não receberam a atenção necessária.  Este último, muitas vezes 

deve-se a mudanças e atualizações nos projetos executivos com a obra em andamento. 

(VIEIRA, 2006).  

As causas das não conformidades relacionadas a serviços identificadas no canteiro 

de obras fortalece o cenário apresentado. Estes erros reforçam a necessidade de uma 

capacitação inicial dos profissionais da empresa, assim como sua reciclagem permanente, em 

virtude da rápida evolução tecnológica e gerencial que tem ocorrido nos últimos anos. 

 

 

2.2.2 Pirâmide das Necessidades 

 

Maslow (1973), com o intuito de organizar as prioridades do ser humano, 

distribuiu as necessidades humanas em uma série de níveis hierárquicos segundo as 

necessidades primárias e secundárias (Figura 4).  

As necessidades primárias são as fisiológicas e as de segurança, e as secundárias 

são as sociais, de autoestima e de autorrealização. Cada nível na hierarquia deve ser 

conquistado antes que um indivíduo possa transpor o próximo.  

 

Figura 4 – Pirâmide das Necessidades 

 

Fonte: Adaptado da Hierarquia das Necessidades Fundamentais (2006) 
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No nível inferior encontram-se as necessidades fisiológicas (fome, sede, sono, 

sexo). Maslow (1973) supôs que, quando uma pessoa supre esses elementos essenciais, passa 

ao nível das necessidades de segurança (defesa, proteção, salário, casa própria, seguro-saúde, 

aposentadoria, emprego).  Quando este é atingido, ou seja, esta sente-se segura quanto à 

proteção contra ferimentos e danos e sobe ao próximo nível. 

O terceiro nível, o das necessidades sociais (relacionamento, amor, pertencer a um 

grupo), a aceitação e a afeição dão origem a um quarto estágio, definido como necessidades 

de estima (autoestima, reconhecimento, status, prestígio).  

No topo da escala, encontram-se as necessidades de autorrealização. Esta última 

etapa representa a realização de potencialidades e a expressão do crescimento pessoal. 

Segundo Bueno (2002), a implicação prática da teoria de Maslow é, obviamente, 

que alguma coisa poderá atuar como motivador para alguém. Pode-se dizer que o motivador é 

um sentido, é algo que impulsiona a pessoa a querer ir em direção à ação. 

 

 

2.2.3 Teoria de Herzberg 

 

Frederick Herzberg, na década de 60, focalizou a questão da satisfação para 

formular sua teoria. Segundo este autor, existem dois fatores que explicam o comportamento 

das pessoas no trabalho: os higiênicos e os motivacionais. 

Os fatores higiênicos referem-se às condições que rodeiam o indivíduo enquanto 

este realiza sua função, que são extrínsecos ao mesmo, tais como: salário, segurança, políticas 

organizacionais, relacionamento interpessoal, condições do ambiente de trabalho. Estes 

fatores, quando presentes, deixam de causar insatisfação, mas não garantem que as pessoas 

ficarão satisfeitas. No entanto, se ausentes, são capazes de causar insatisfação. Segundo 

Bergamini (2006), os fatores extrínsecos ao trabalhador, fazem apenas com que as pessoas se 

movimentem para usá-los, ou se disponham a lutar por estes quando os perdem. 

Frederick Herzberg chama de fatores motivacionais tudo que tem relação com a 

execução das tarefas e os deveres relacionados ao cargo em si, podendo-se citar: crescimento 

profissional, desenvolvimento e aprimoramento de habilidades, responsabilidade do cargo 

ocupado, autorrealização em cumprir as tarefas designadas e reconhecimento de seu trabalho. 

Dessa forma, verifica-se a importância de conhecer melhor a força de trabalho dos 

operários da construção civil para que, desse modo, seja possível investir adequadamente em 
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seus trabalhadores procurando dar importância à formação profissional, à formação escolar 

básica, aos treinamentos e à valorização da própria mão de obra. 

 

 

2.2.4 Ciclo PDCA 

 

O Ciclo PDCA, também conhecido como Ciclo de Shewhart, Ciclo da Qualidade 

ou Ciclo de Deming, é uma metodologia que tem como função básica o auxílio no 

diagnóstico, na análise e no prognóstico de problemas organizacionais, sendo extremamente 

útil para a solução de problemas (QUINQUIOLO, 2002). 

Poucos instrumentos se mostram tão efetivos para a busca do aperfeiçoamento 

quanto este método de melhoria contínua, tendo em vista que este conduz a ações sistemáticas 

que agilizam a obtenção de melhores resultados com a finalidade de garantir a sobrevivência e 

o crescimento das organizações. 

Como pode ser observado na própria nomenclatura, e também na Figura 5, o 

Ciclo PDCA está dividido em 4 fases bem definidas e distintas. A primeira se refere a “Plan”, 

planejar. Esta fase é caracterizada pelo estabelecimento de um plano de ações e está dividida 

em duas etapas: 

a) a primeira consiste em definir o que se quer, com a finalidade de planejar o que 

será feito. Esse planejamento envolve a definição de objetivos, estratégias e ações, os quais 

devem ser claramente quantificáveis (metas); 

b) a segunda consiste em definir quais os métodos que serão utilizados para 

atingir os objetivos traçados. 

A segunda fase se refere a “Do”, executar. Caracteriza-se pela execução do que 

foi planejado e, da mesma forma que a primeira fase, está dividida em duas etapas: 

a) Consiste em capacitar a organização para que a implementação do que foi 

planejado possa ocorrer. Envolve, portanto, aprendizagem individual e organizacional; 

b) Consiste em implementar o que foi planejado. 

A terceira fase se refere a “Check”, verificar. Esta fase consiste em checar, 

comparando os dados obtidos na execução com o que foi estabelecido no plano, com a 

finalidade de verificar se os resultados estão sendo atingidos conforme o que foi planejado. A 

diferença entre o desejável (planejado) e o resultado real alcançado constitui um problema a 

ser resolvido. Dessa forma, esta etapa envolve a coleta de dados do processo e a comparação 
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destes com os do padrão. A análise dos dados do processo fornece subsídios relevantes à 

próxima etapa. 

 

 Figura 5 – Ciclo PDCA 

 
Fonte: Adaptado da Casa da Consultoria 

 

A terceira fase se refere a “Check”, verificar. Esta fase consiste em checar, 

comparando os dados obtidos na execução com o que foi estabelecido no plano, com a 

finalidade de verificar se os resultados estão sendo atingidos conforme o que foi planejado. A 

diferença entre o desejável (planejado) e o resultado real alcançado constitui um problema a 

ser resolvido. Dessa forma, esta etapa envolve a coleta de dados do processo e a comparação 

destes com os do padrão. A análise dos dados do processo fornece subsídios relevantes à 

próxima etapa. 

A quarta fase se refere a “Action”, agir. Esta fase consiste em agir ou fazer as 

correções necessárias com o intuito de evitar que a repetição do problema venha a ocorrer. 

Estas podem ser ações corretivas ou de melhorias que tenham sido constatadas como 

necessárias na fase anterior. Envolve a busca por melhoria contínua até se atingir a maestria, 

sendo que essa busca da solução dos problemas, por sua vez, orienta para: a necessidade de 

capacitação; o preenchimento das lacunas de conhecimento necessário à solução do problema, 

propiciando a criação de novos conhecimentos e as atualizações do padrão. 



24 

Um sistema de treinamento baseado no Ciclo PDCA deve ser um processo 

contínuo, ou seja, é fundamental que essas etapas permaneçam em busca de melhorias na 

organização em que este for aplicado. 

 

 

2.3 Capacitação de Mão de Obra  

 

Modernamente, o treinamento é considerado um meio de desenvolver 

competências nas pessoas para que se tornem mais produtivas, criativas e inovadoras, a fim de 

contribuir melhor para os objetivos organizacionais, e torná-las cada vez mais valiosas. 

Nas colocações de Fujimoto (2007), é necessário criar programas de treinamentos 

para qualificar a mão de obra dos trabalhadores, mas isto demanda tempo. E muitas vezes, no 

caso da implantação destes programas, existe certa resistência dos trabalhadores. 

Todavia, o investimento em treinamento profissional para aprimorar produtos e 

serviços é um modelo de gestão que vem sendo, cada vez mais, adotado em todas as áreas e 

setores, trazendo resultados concretos como, por exemplo, o aumento da produtividade 

(REVISTA DO SESCON/RS, 2003). 

De acordo com Chiavenato (1999), o treinamento é uma maneira eficaz de delegar 

valor às pessoas, à organização e aos clientes. Com a capacitação dos funcionários, o 

patrimônio humano da empresa adquire valorização.  

É importante lembrar que existe uma diferença entre treinamento e 

desenvolvimento das pessoas. Entende-se que o treinamento: tem a finalidade de melhorar as 

habilidades do profissional no desempenho de suas funções. Já o desenvolvimento de pessoas: 

tem o foco voltado a novos cargos a serem abertos na organização com novas capacidades e 

habilidades a serem aprendidas pelo empregado. Assim, o treinamento é uma fonte de 

lucratividade ao permitir que as pessoas contribuam efetivamente para os resultados do 

negócio (CHIAVENATO, 1999). 

Ainda segundo Chiavenato (1999), treinamento pode ser definido como uma 

experiência aprendida que produz uma mudança relativamente permanente em um indivíduo e 

que melhora a sua capacidade de desempenhar um cargo. Podendo ainda envolver uma 

mudança de habilidade, conhecimento, atitude ou comportamento, estando este na direção do 

alcance dos objetivos organizacionais e relacionado com as atuais habilidades e capacidades 

exigidas pelo cargo. 
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Nota-se que não adianta apenas motivar o empregado deve-se, também, qualificá-

lo para o seu melhor desenvolvimento dentro da organização. Formam-se assim duas 

ferramentas para o seu crescimento: a motivação e a qualificação. É de suma importância 

realizar uma análise da influência do treinamento no comportamento do indivíduo para a 

realização do seu trabalho na empresa. Nesse sentido, busca-se identificar as causas desses 

fatores, para que a organização possa alcançar resultados positivos na prestação do serviço 

(CAVALCANTE, 2004). 

Entende-se que a produtividade e o bom desempenho estão diretamente 

relacionados à satisfação do profissional. Buscam-se, dentro dos processos administrativos 

das empresas, ferramentas para estas conquistas (CAVALCANTE, 2004).  

De acordo com Chiavenato (1999), a metodologia de um treinamento é formada 

por um processo cíclico e contínuo composto por quatro etapas, as quais são o diagnóstico, o 

desenho, a implementação e a avaliação. 

No diagnóstico é realizado o levantamento das necessidades de treinamento a 

serem satisfeitas devido à carência de preparo profissional das pessoas, ou seja, a diferença 

entre o que elas deveriam saber / fazer e o que realmente elas sabem / fazem. Estas 

necessidades podem ser referenciadas ao passado, presente ou futuro. 

Explica-se esta definição com três exemplos: 

a) Passado: Uma atividade que não foi concretizada, ou seja, há um reflexo no 

presente. A atividade pode não ter sido executada ainda ou a execução dela 

não obteve sucesso e tendo a mesma que sofrer ações para solucionar o 

problema no presente. 

b) Presente: Uma atividade que deve ser realizada atualmente. 

c) Futuro: Se precaver e iniciar um planejamento e ações para poder realizar as 

atividades em um período do futuro pré-determinado.  

No desenho é realizada a elaboração do programa de treinamento para atender as 

necessidades diagnosticadas. O desenho deve apresentar uma resposta para as perguntas 

básicas: quem deve ser treinado, como deve ser feito o treinamento, em que deve ser treinado, 

por quem, onde e quando, a fim de atingir os objetivos do treinamento. 

A implementação é a aplicação e condução do programa de treinamento. Segundo 

Robbins (2000), há vários métodos para a realização de treinamentos: os treinamentos 

teóricos, práticos, realizados no próprio trabalho, treinamentos à distância com utilização da 

internet, ou programas e cursos pagos pela empresa ao funcionário, leitura, treinamento 

visual, com a utilização de vídeos ou slides, rodízio de cargos, e vários outros. 
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Tão importante quanto elaborar o treinamento e o mesmo ser ministrado, é a 

avaliação dos resultados obtidos com este treinamento, criando oportunidades de melhoria 

para que eles estejam em constante processo de aprimoramento. O treinamento então passa a 

ter um ciclo de retroalimentação. 

 

 

2.3.1 Diretrizes de um Treinamento 

 

A NBR ISO 10015 (ABNT, 2001) sugere um processo de treinamento planejado e 

sistemático que possa dar uma importante contribuição a uma organização em melhorar suas 

capacidades e alcançar seus objetivos de qualidade. Este processo está ilustrado na Figura 6, o 

qual é baseado em um ciclo de atividades, assim como o Ciclo PDCA, devendo ser controlado 

pela gerência durante todas as suas etapas. 

 

Figura 6 – Diagrama do Processo de Treinamento - NBR ISO 10015:2001 

 

Fonte: Adaptada da NBR ISO 10015 (ABNT, 2001) 

 

No processo macro do Ciclo PDCA, é localizada a realização do treinamento na 

etapa “Do”. Neste trabalho, o processo será aprofundado ao treinamento, onde todas as etapas 

do Ciclo se estendem as etapas do processo de treinamento. O objetivo do treinamento é 
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reduzir as lacunas entre as competências requeridas e as existentes, recomendando-se que a 

gerência monitore os seguintes estágios: 

a) definição das necessidades de treinamento; 

b) projeto e planejamento do treinamento; 

c) execução do treinamento; 

d) avaliação dos resultados do treinamento. 

A saída de um estágio alimenta a entrada do estágio seguinte (Figura 6). 

 

 

2.3.2 Treinamento Visual 

 

Partindo do princípio que para se diferenciar no mercado, devem-se criar novas 

estratégias para a melhor prestação do serviço, torna-se um grande diferencial, a preocupação 

da empresa com a qualificação do empregado, visto que, para uma organização ser bem 

sucedida é necessário contar com pessoas capacitadas.  

A realização de um treinamento que esteja o mais próximo possível de sua 

realidade de trabalho permite que o operário adquira mais condições de executar o que foi 

proposto. A atenção do indivíduo é de suma importância para o aprendizado do mesmo. 

Porém, a capacidade de absorver informações é perceptivelmente maior quando a visão e 

audição são utilizadas mutuamente. 

Os métodos de aprendizagem utilizados devem ser variados e inovadores. É a 

monotonia que corrói a aprendizagem e não a fadiga. Todo método de treinamento deve ser 

significativo, agradável e inovador (IVANCEVICH, 1995). 

O treinamento visual cria novas expectativas em relação ao método tradicional. 

Considera-se que, além do treinamento estimular tanto a visão quanto a audição, este é capaz 

de manter a atenção dos expectadores por mais tempo do que o método tradicional, onde são 

feitos apenas leituras e discussões sobre o assunto. 

A principal razão para o treinamento visual ainda não ter sido implantado em 

larga escala na construção civil, é o fato de que para que este se concretize, é preciso investir 

em tempo, pessoal, recursos técnicos e financeiros para a sua elaboração. Ou seja, é um 

método que, apesar de gerar resultados significativos, gera custos à empresa (FARIA, 2011). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

  

Em busca de desenvolver um sistema de treinamento eficiente, realizaram-se 

atividades com funcionários de duas obras de uma empresa especializada na construção de 

habitações na cidade de Fortaleza e em sua Região Metropolitana. Esta empresa atua no 

mercado da construção há cinco anos e possui um programa de gestão de qualidade, o qual 

detém certificação nas normas ISO 9001 e pelo Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade do Habitat (PBQB-H) desde 2011. 

As obras, denominadas de A e B, foram utilizadas como espaço para testes 

experimentais das pesquisas e treinamentos realizados com os funcionários. A Obra A está 

situada no município do Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e se trata de um 

condomínio residencial onde estão sendo construídas 41 casas de 170 m². A Obra B está 

situada em Fortaleza, e consiste em um condomínio residencial onde estão sendo construídas 

192 unidades de apartamentos, sendo estes divididos em quatro blocos de seis andares. 

Ambas possuem um setor gerencial composto por um engenheiro civil, um técnico 

planejador, um mestre de obras, um técnico de edificações, um técnico de segurança, um 

auxiliar administrativo, um almoxarife e no mínimo um estagiário. 

Os procedimentos de pesquisa realizados na Obra A foram os mesmos utilizados 

na Obra B. Os ciclos de conclusão dos serviços executados pelos funcionários que receberam 

o treinamento e o número de não conformidades registradas no checklist de inspeção durante 

o recebimento destes serviços foram escolhidos como índices de desempenho. Estes foram 

coletados em dois momentos: antes da realização do treinamento e após a realização do 

mesmo para que se crie a possibilidade de evidenciar a eficiência dos treinamentos realizados.  

Em busca de se obter uma realimentação do treinamento realizado, aplicou-se um 

questionário de satisfação, o qual se encontra no Apêndice A, onde seriam levantadas 

opiniões dos funcionários a serem treinados e avaliados. Para isto, o questionário foi 

composto por cinco perguntas elaboradas com a finalidade de se obter opiniões sobre a 

importância do treinamento para o funcionário, condições de materiais e equipamentos 

oferecidas pela empresa e conhecimento deste sobre a política de qualidade da empresa.  

Com o objetivo de desenvolver uma proposta de apresentação e sistematização 

dos treinamentos de forma eficiente, foram escolhidas instruções de trabalho junto aos 

engenheiros das obras para que estas fossem desenvolvidas e apresentadas com a utilização de 

slides e vídeos. A Figura 7 apresenta o modelo de instrução de trabalho que é utilizado no 
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treinamento atual, as quais são transmitidas oralmente aos funcionários antes dos mesmos 

iniciarem as atividades relacionadas ao serviço descrito. 

 

Figura 7 – Instrução de Trabalho 

 
Fonte: Documentos de Gestão de Qualidade BSPAR Construções (2010) 

 

As instruções de trabalho foram elaboradas pela equipe técnica de engenheiros da 

empresa em que se realizou a pesquisa. Estas fazem parte da lista de serviços controlados pelo 

setor de qualidade desta mesma empresa. O conteúdo da instrução se divide em cinco tópicos 

fundamentais: materiais e equipamentos, condições para início da atividade, execução da 

atividade, pontos de inspeção e preservação do serviço. Cada tópico discrimina as atividades 

que devem ser seguidas durante a realização de cada serviço.  

As instruções de trabalho de código IT OBR 010 (Anexo C) e IT OBR 033 

(Anexo D), referentes aos serviços de revestimento cerâmico e execução de divisórias de 

gesso respectivamente, foram escolhidas devido ao fato destas possuírem um grande volume 

de atividades na execução da obra e serem portadoras de grande parte dos registros de não 

conformidades apontadas durante as inspeções. 

As obras desta empresa recebem o suporte do setor de planejamento, o qual é 

responsável por elaborar planejamentos de execução da obra a curto, médio e longo prazos, e 
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também relatórios de acompanhamento da produção onde se devem inserir informações dos 

dados de desempenho das obras em atividade.  

Através do relatório Percentual da Programação Concluída (PPC), o qual deve ser 

atualizado e enviado semanalmente pela gerência da obra ao setor de planejamento, e do 

checklist de inspeção de serviços, foi possível coletar os indicadores do desempenho das 

equipes antes destas receberem o treinamento proposto, haja vista a necessidade de realizar 

uma avaliação do „pré-treinamento‟ versus „pós-treinamento‟. Levantaram-se os ciclos de 

produção das equipes contidos no PPC, onde diariamente são registradas as datas de início e 

de conclusão de cada serviço.  

Ao término de cada serviço, o checklist de inspeção é utilizado como instrumento 

para fiscalização e para o controle da qualidade dos serviços. Onde são definidos pontos de 

inspeção e registradas possíveis não conformidades encontradas durante a inspeção. 

Após esses dados coletados, foi programada, com a gerência da obra, a realização 

da apresentação das instruções de trabalho da maneira proposta, através da utilização de 

vídeos e slides que buscam tornar a apresentação mais didática possível, conforme ilustrado 

na Figura 8. Foi definido que o questionário de satisfação seria aplicado logo após a 

realização do treinamento. 

 

Figura 8 – Slides da Apresentação das Instruções de Trabalho 

 

Fonte: Documentos de Gestão de Qualidade BSPAR Construções (2013) 

 

A apresentação das instruções de trabalho foi elaborada seguindo fielmente a 

instrução escrita, incluindo a sequência de tópicos. Porém, para facilitar o entendimento dos 

trabalhadores, foram incluídos vídeos e fotos em cada tópico. As apresentações utilizadas para 

realização dos treinamentos nas Obras A e B se encontram nos Apêndices B e C, 

respectivamente. 
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Dessa forma, no tópico materiais e equipamentos, foram incluídas fotos ilustrando 

cada material ou equipamento a ser utilizado na execução do serviço descrito na instrução de 

trabalho. No tópico condições para início da atividade foram incluídos fotos e vídeos de locais 

adequados para que o serviço possa iniciar adequadamente. No tópico execução da atividade 

foram incluídos, também, fotos e vídeos de cada etapa do processo de execução. O tópico 

inspeção do serviço recebeu imagens dos equipamentos e dos critérios que são utilizados 

durante a inspeção de cada serviço. O tópico preservação do serviço ilustra as maneiras de 

proteger e manter em boas condições o serviço realizado.  

Foi solicitada aos técnicos de segurança do trabalho, a elaboração de tópicos 

contendo cuidados referentes à segurança na prática do serviço da instrução escolhida. Estes 

tópicos foram incluídos na apresentação do treinamento junto com tópicos de propagação da 

política de qualidade da empresa, as quais foram elaboradas pelo próprio setor, formando três 

pilares para a estruturação do treinamento: segurança, instrução de trabalho e qualidade. 

Na Obra A, o treinamento foi executado no refeitório da própria obra devido à 

grande quantidade de funcionários presentes (Figura 9). Enquanto na Obra B, foi possível 

realizar na sala de reunião existente no canteiro (Figura 10). Estes foram ministrados pelo 

autor e pelos técnicos de edificação e de segurança que compõem a gerência da obra. Foi 

realizado um estudo minucioso do material a ser ministrado, por parte dos executores, para 

que o treinamento ocorresse de forma eficiente e segura.  

 

Figura 9 – Realização do Treinamento na Obra A 

 
Fonte: Do Autor 
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Participaram do treinamento, todas as equipes que estavam trabalhando com 

serviços referentes às instruções de trabalho de revestimento cerâmico na Obra A e de 

execução de alvenaria com divisórias de gesso na Obra B juntamente com seus respectivos 

encarregados. Na Obra A, participaram do treinamento 5 equipes e 1 encarregado, onde cada 

equipe era formada por 3 pedreiros e 2 serventes. Na Obra B, foram treinados 10 gesseiros e 1 

encarregado.  

 

Figura 10 – Realização do Treinamento na Obra B 

 
Fonte: Do Autor 

 

Com o treinamento proposto realizado, foi aguardado um período de dois meses 

para que ocorresse a finalização de serviços e novos ciclos pudessem ser levantados. 

Finalmente, são apresentados e avaliados os resultados da pesquisa de satisfação juntamente 

com os indicadores de desempenho levantados antes e após a realização do treinamento com a 

metodologia proposta. 
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4   RESULTADOS 

  

4.1 Avaliação do Questionário 

 

A aplicação do questionário permitiu coletar opiniões dos funcionários quanto à 

metodologia de treinamento aplicada. Com a finalidade de expressar graficamente os 

resultados, as perguntas foram elaboradas de maneira que os entrevistados respondessem 

apenas sim ou não.  

O Gráfico 1 ilustra o resultado de três perguntas realizadas na pesquisa, as quais 

estão voltadas para o desenvolvimento do funcionário na empresa. Estes resultados são 

produto das pesquisas realizadas com os funcionários treinados nas duas obras juntas. O 

modelo do questionário se encontra no Apêndice A. 

 

Gráfico 1 – Desenvolvimento dos Funcionários 

 

Fonte: Levantamentos dos Dados dos Questionários Realizados 

 

A realização do treinamento proporcionou uma situação onde os funcionários se 

mostraram muito focados no que estava sendo apresentado. Todos os funcionários 

entrevistados consideraram importante a realização de treinamentos e acreditam que o 

treinamento realizado agrega valor ao desempenho profissional, além de conhecerem a 

política de qualidade da empresa. 

A aplicação do questionário foi importante para que a empresa adquirisse um 

feedback por parte dos executores do serviço quanto aos equipamentos e materiais que 

estavam sendo utilizados em campo. Em relação a estes equipamentos, verifica-se que 80% 
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dos funcionários estão satisfeitos com os equipamentos disponibilizados pela empresa e que 

74% dos funcionários estão satisfeitos com o material fornecido para execução serviço 

(Gráfico 2). 

 

Grafico 2 – Questões de Condições de Trabalho 

 
Fonte: Levantamentos dos Dados dos Questionários Realizados  

 

Apesar de algumas respostas serem sim para as duas perguntas, alguns 

funcionários sugeriram que poderia haver melhoria na qualidade de ambos os itens avaliados 

no questionário. Portanto, foi criada para a empresa uma oportunidade de melhoria na 

avaliação e contratação dos fornecedores de equipamentos e materiais. 

 

4.2 Índices de Desempenho 

 

Os índices de desempenho foram coletados através dos relatórios apresentados no 

capítulo anterior, PPC e checklist de inspeção. Os resultados foram organizados em gráficos 

que indicam a duração do ciclo de conclusão de cada serviço juntamente com a quantidade de 

não conformidades registradas durante a inspeção de qualidade do serviço executado.  

Na Obra A, foram acompanhadas e analisadas seis equipes, compostas por 3 

pedreiros e 2 serventes cada, as quais são denominadas com a mesma nomenclatura utilizada 

pela gerência da obra para identificação na elaboração dos relatórios: Equipe 3, Equipe 4, 

Equipe 12, Equipe 20, Equipe 22 e Equipe 23. Na Obra B, o acompanhamento e a análise 

foram realizados com 10 gesseiros que se dividem em 2 equipes, as quais são nomeadas de 

Equipe G1, a equipe composta por 7 gesseiros e G2 a equipe composta por 3 gesseiros. 
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Para facilitar a compreensão e identificação, é chamado de pacote o serviço a ser 

realizado em cada casa ou pavimento. Desse modo, o serviço de execução de revestimento 

cerâmico da casa 23 é chamado de Pacote Casa 23, o serviço de execução de alvenaria de 

bloco de gesso do 1º pavimento do bloco A2 é identificado por Pacote 1º PAVIMENTO A2, 

repetindo-se para os demais serviços.  

A Tabela 1 apresenta a quantidade dos pacotes executados por cada equipe antes e 

após o treinamento. 

  

Tabela 1 – Pacotes executados por cada equipe 

OBRA EQUIPE 

QUANTIDADE DE PACOTES 

INICIADOS ANTES DO 

TREINAMENTO 

QUANTIDADE DE PACOTES 

INICIADOS APÓS O 

TREINAMENTO 

A 

3 2 3 

4 2 2 

12 4 2 

20 5 1 

22 5 2 

23 5 2 

B 
G1 3 4 

G2 2 1 
Fonte: Dados Coletados nas Obras 

 

O pacote Casa 7 não consta na tabela devido esta ser a casa modelo e já ter sido 

executada antes da realização da pesquisa. Os pacotes Casa 24, Casa 29 e Casa 30 também 

não se encontram na tabela, devido estes não estarem concluídos antes da coleta dos dados, o 

mesmo acontece para os pavimentos que não se encontram na tabela.  

Como as equipes das Obras A e B executaram diferentes quantidades de casas e 

pavimentos respectivamente, preferiu-se organizar a disposição dos resultados através de uma 

média dos ciclos concluídos antes e dos ciclos concluídos após a realização do treinamento.  

O Gráfico 3 apresenta a média de dias para conclusão dos ciclos dos pacotes 

iniciados antes e após a realização do treinamento na Obra A. O ciclo de conclusão do pacote, 

solicitado pelo setor de planejamento da empresa, é de 21 dias úteis. Esta média e o prazo de 

conclusão do pacote foram obtidos através de dados do relatório PPC que se encontra no 

Anexo A. 
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Grafico 3 – Média dos Ciclos de Execução – Obra A 

 
Fonte: PPC Obra A 

 

A análise da média dos ciclos de execução dos serviços da Obra A, antes e após a 

realização do treinamento, apresenta que a equipe 3, a equipe 12 e a equipe 20 diminuíram o 

tamanho da média do ciclo em 30%, 44% e 32% respectivamente. A equipe 22 manteve a 

quantidade de dias e as equipes 4 e 23 aumentaram a média do ciclo em 12% e 15% 

respectivamente, ficando somente uma destas com média acima do prazo estabelecido pelo 

setor de planejamento.  

É importante relatar uma situação que agregou o aumento dos ciclos das equipes 4 

e 23, que foi o fato de estas executarem pacotes de casas que tiveram modificações em seu 

projeto, as quais afetam diretamente a produtividade das equipes, devido o tamanho das peças 

de porcelanato e cerâmica serem diferentes das casas padrão, além de novos cortes que 

precisaram ser feitos devido o reposicionamento de paredes de alvenaria. 

O Gráfico 4 apresenta a média de dias para a conclusão dos ciclos dos pacotes 

iniciados antes e após a realização do treinamento na Obra B. Para este caso, o setor de 

planejamento estabeleceu um ciclo de 6 dias para a conclusão do pavimento pela Equipe G1 e 

15 dias para a equipe G2 . Tanto a média quanto o tamanho do ciclo de conclusão do pacote 

foram obtidos a partir de dados do relatório PPC que se encontra no Anexo B. 

A análise da média dos ciclos de execução dos serviços da Obra B, através do 

gráfico, antes e após a realização do treinamento, apresenta que a equipe G1 manteve a média 

do ciclo que ocorria antes de receber treinamento e a Equipe G2 diminuiu consideravelmente 
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o prazo de conclusão, além de atender o ciclo de conclusão solicitado pelo setor de 

planejamento. 

 

Gráfico 4 – Média dos Ciclos de Execução – Obra 

B  

Fonte: PPC Obra B 

 

Apesar da média dos ciclos não atender o tamanho do ciclo solicitado pelo setor 

de planejamento, a Equipe G1 conseguiu atender o prazo de 6 dias nos dois últimos 

pavimentos realizados, conforme o PPC.  

No caso específico da Equipe G2, essa média de ciclo alta antes de realizar o 

treinamento se deve ao tempo gasto no 6º pavimento do Bloco A1, que foi o primeiro 

pavimento executado por essa equipe, tendo que gastar um tempo a mais para adaptação, 

devido a problemas ocorridos no elevador de carga desse bloco que atrasou o transporte dos 

blocos de gesso, que estavam armazenados no térreo, para o local de aplicação.  

A Tabela 2 resume a quantidade de não conformidades registradas nos checklists 

de inspeção, o qual modelo utilizado se encontra no Anexo E, antes e após a realização do 

treinamento. A partir dela, foi possível realizar a produção do Gráfico 5, que apresenta a 

relação de não conformidades por pacote de cada equipe, antes e após a realização do 

treinamento.  
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Tabela 2 – Resumo dos Checklists de Inspeção 

RESUMO DOS CHECKLISTS DE INSPEÇÃO 
 ANTES DO TREINAMENTO APÓS O TREINAMENTO 
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A 

3 

17 3 

2,5 

31 2 

1,33 
20 2 

36 2 

40 0 

4 

21 2 

1,5 

33 1 

0,67 
37 0 

25 1 
39 0 

41 1 

12 

1 2 

1,25 

26 0 

0,5 
9 2 

35 1 13 0 

19 1 

20 

3 1 

1,2 27 0 0 

8 2 

12 2 

16 1 

23 0 

23 

2 2 

0,8 

32 0 

0 

5 1 

38 0 
11 0 

15 1 

18 0 

B 

G
1 

3o 
A1 

5 

3,67 

4o 
B1 

2 

1,5 

4o 
A1 

3 
5o 
B1 

2 

5o 
A1 

3 

6o 
B1 

1 

3o 
A2 

1 

G
2 

6o 
A1 

4 
3 

2o 
A2 

 
2 2 

3o 
B1 

2 

Fonte: Checklists das Obras A e B 
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Gráfico 5 – Relação do Número de Não Conformidade por Pacote  

 
Fonte: Checklist de Inspeção de Serviços das Obras A e B 

 

Observa-se que, para todas as equipes, a média por casa da quantidade de registros 

realizados após os treinamentos foi menor que as registradas antes da realização deste. Apesar 

da dificuldade, o interesse do setor de qualidade da empresa é eliminar a ocorrência de não 

conformidades, o que foi conseguido pelas equipes 20 e 23. 

Vale salientar que essa diminuição na média dos ciclos juntamente com a 

diminuição da quantidade de não conformidades registradas não se deve somente à realização 

do treinamento. A repetição da execução do serviço é um fator determinante para a 

otimização e condicionamento da execução de qualquer atividade. Porém, a realização do 

treinamento proporciona que esta repetição já ocorra com uma execução orientada para um 

resultado eficaz. 
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5 CONCLUSÃO 

  

O trabalho consistiu na realização de treinamentos, aplicação de questionários e 

coleta de dados de desempenho antes e após a execução dos treinamentos. Essas etapas 

ocorreram com funcionários selecionados em duas obras de uma empresa de construção civil. 

Acredita-se que uma avaliação do desempenho dos funcionários foi realizada de 

forma objetiva, onde se definiu fatores produtivos e qualitativos para que estes fossem 

avaliados de forma adequada. Tanto antes, como após a execução do treinamento. 

No que se refere a desenvolvimento e realização do treinamento, também se 

considera um objetivo atingido com êxito, devido às evidências de satisfação expressadas 

pelos funcionários após a realização dessa etapa do trabalho. 

O presente trabalho evidencia em seus resultados a importância da capacitação e 

qualificação dos profissionais da construção civil. A comparação entre o desempenho 

produtivo e qualitativo das equipes de produção antes e após a realização do treinamento 

credita a metodologia desenvolvida e aplicada no trabalho. 

Quanto ao objetivo de motivar empresas a investirem em técnicas e tecnologias, 

podemos citar o fato da empresa estudada solicitar o desenvolvimento de todas as instruções 

de trabalho conforme o modelo apresentado neste trabalho. Atingindo, previamente, o 

objetivo desejado.  

A realização dos treinamentos permitiu verificar um fortalecimento no vínculo 

empregatício entre a empresa e o funcionário, tanto pela transparência adquirida nessa relação 

através do esclarecimento de situações de trabalho, como pela motivação e participação 

observada nos funcionários durante a realização do treinamento.  

Fica evidente a necessidade de investir tempo e material na metodologia de 

execução e no desenvolvimento dos executores do treinamento. Dessa forma, se torna 

indispensável o apoio dos gestores maiores para, que estes, viabilizem condições necessárias 

com a finalidade de possibilitar a conquista dos objetivos.  
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5.1 Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

Desenvolver, aplicar e avaliar a metodologia apresentada em funcionários de 

empresas que prestem serviço terceirizado, com o intuito de aferir se as melhorias 

identificadas neste trabalho se estendem a esse tipo de mão de obra. 

Analisar o custo benefício entre o investimento necessário para realizar o 

treinamento visual e a economia gerada a partir das melhorias obtidas após a execução deste. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO  

 

QUESTIONÁRIO COMPLEMENTAR AO TREINAMENTO 
1 SABE QUAL A POLÍTICA DE QUALIDADE DA EMPRESA? 

2 CONSIDERA IMPORTANTE A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS? 

3 
ACHA QUE O TREINAMENTO AJUDA DE ALGUMA FORMA NO DESEMPENHO 
PROFISSIONAL? 

4 
AS FERRAMENTAS ESTÃO ADEQUADAS PARA QUE O SERVIÇO SEJA EXECUTADO 
COM QUALIDADE? 

5 
OS MATERIAIS ESTÃO ADEQUADOS PARA QUE O SERVIÇO SEJA EXECUTADO COM 
QUALIDADE? 
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APÊNDICE B – APRESENTAÇÃO DESENVOLVIDA PARA INSTRUÇÃO DE 
TRABALHO IT010  
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APÊNDICE B – APRESENTAÇÃO DESENVOLVIDA PARA INSTRUÇÃO DE 
TRABALHO IT010  
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APÊNDICE B – APRESENTAÇÃO DESENVOLVIDA PARA INSTRUÇÃO DE 
TRABALHO IT010  
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APÊNDICE C – APRESENTAÇÃO DESENVOLVIDA PARA INSTRUÇÃO DE 
TRABALHO IT033 
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APÊNDICE C – APRESENTAÇÃO DESENVOLVIDA PARA INSTRUÇÃO DE 
TRABALHO IT033 
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APÊNDICE C – APRESENTAÇÃO DESENVOLVIDA PARA INSTRUÇÃO DE 
TRABALHO IT033 

 

E
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ANEXO A – PPC DA OBRA A 
 

PCT 13- 
ACABAMENTO 2ª 
ETAPA  

INICIO REAL TERMINO 
REAL 

 CICLO 
PREVISTO  

EQUIPE  CICLO 
REAL  

CASA 17 13/06/2013 10/07/2013  20  3          20  
CASA 20 11/07/2013 07/08/2013  20  3          25  
CASA 31 06/09/2013 03/10/2013  20  3          14  
CASA 36 01/11/2013 29/11/2013  21  3          15  
CASA 40 02/12/2013 30/12/2013  21  3          18  
CASA 21 11/07/2013 17/08/2013  20  4          17  
CASA 25 08/08/2013 13/09/2013  21  4          17  
CASA 33 04/10/2013 31/10/2013  20  4          24  
CASA 37 01/11/2013 29/11/2013  21  4          17  
CASA 39 01/11/2013 29/11/2013  21  4          15  

CASA 41 02/12/2013 30/12/2013  21  4          20  
CASA 01 15/03/2013 15/04/2013  22  12          36  
CASA 09 16/04/2013 14/05/2013  21  12          21  
CASA 13 15/05/2013 12/06/2013  21  12          19  
CASA 19 11/07/2013 07/08/2013  20  12          25  
CASA 26 06/09/2013 03/10/2013  20  12          13  
CASA 35 04/10/2013 31/10/2013  20  12          15  
CASA 03 15/03/2013 15/04/2013  22  20          32  
CASA 08 16/04/2013 14/05/2013  21  20          14  
CASA 12 15/05/2013 12/06/2013  21  20          14  
CASA 16 13/06/2013 10/07/2013  20  20          19  
CASA 23 08/08/2013 05/09/2013  21  20          16  
CASA 27 06/09/2013 03/10/2013  20  20          13  
      
CASA 04 15/03/2013 15/04/2013  22  22          25  
CASA 06 16/04/2013 14/05/2013  21  22          15  
CASA 10 15/05/2013 12/06/2013  21  22          15  
CASA 14 13/06/2013 10/07/2013  20  22          17  
CASA 22 08/08/2013 05/09/2013  21  22          14  
CASA 28 06/09/2013 03/10/2013  20  22          14  
CASA 34 04/10/2013 31/10/2013  20  22          20  
CASA 02 15/03/2013 15/04/2013  22  23          25  
CASA 05 16/04/2013 14/05/2013  21  23          18  
CASA 11 15/05/2013 12/06/2013  21  23          15  
CASA 15 13/06/2013 10/07/2013  20  23          18  
CASA 18 11/07/2013 07/08/2013  20  23          22  
CASA 32 04/10/2013 31/10/2013  20  23          26  
CASA 38 01/11/2013 29/11/2013  21  23          20  
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ANEXO B – PPC DA OBRA B 
 
ALVENARIA DE 

BLOCOS DE 
GESSO 

INICIO REAL TERMINO 
REAL 

CICLO 
PREVISTO 

CICLO 
REAL 

EQUIPE 

3º PAV BL A1 25/09/2013 06/10/2013 6 8 G1 
4º PAV BL A1 26/09/2013 07/10/2013 6 8 G1 
5º PAV BL A1 27/09/2013 06/10/2013 6 6 G1 
6º PAV BL A1 01/10/2013 06/11/2013 6 27 G2 
3º PAV BL B1 02/10/2013 23/10/2013 6 16 G2 
4º PAV BL B1 07/10/2013 15/10/2013 6 7 G1 
5º PAV BL B1 17/10/2013 24/10/2013 6 6 G1 
6º PAV BL B1 17/10/2013 24/10/2013 6 6 G1 
2º PAV BL A2 21/10/2013 08/11/2013 6 15 G2 
3º PAV BL A2 24/10/2013 01/11/2013 6 7 G1 
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ANEXO C – INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT010  
 
 
Descrição 

 

1. Materiais e Equipamentos 
 

 Colher de pedreiro e prumo de face;  
 Masseira para argamassa;  
 Régua de alumínio;  
 Esquadro de alumínio;  
 Argamassa para assentamento de cerâmica;  
 Cerâmica;  
 Cavaletes ou andaimes com tábuas;   
 Linha nylon;   
 Desempenadeira em aço para cerâmica; 
 Marreta de borracha; 
 Espaçadores; 
 Régua de alumínio. 
 

2. Condições para Início da Atividade 
 

 Nas paredes, o emboço deve estar concluído; 
 No piso, o contrapiso deve estar executado; 
 A área de execução deve estar limpa. 

 

3. Execução da Atividade 
 

 O pedreiro seguirá o projeto de paginação de cerâmica para determinar a altura de assentamento da 
primeira fiada horizontal, caso contrário o engenheiro da obra determinará a altura da mesma; 

 O pedreiro então fixará uma régua de alumínio com topo na altura determinada como inferior para a 
fiada horizontal da cerâmica;   

 O servente fará na masseira o preparo da argamassa colante indicada para a área a revestir, misturado-a 
com água na medida indicada pelo fabricante da argamassa e deixando-a na consistência ideal para 
aplicação na parede;    

 O pedreiro aplicará com desempenadeira dentada quantidade suficiente para cobrir a área da primeira 
fiada horizontal e com uso da parte dentada da desempenadeira fará cordões paralelos de argamassa 
posicionados na horizontal ou na vertical;   

 Em seguida o pedreiro assentará as peças cerâmicas pressionando-as contra a parede, no exato local de 
assentamento, utilizando marreta de borracha e espaçadores (pregos, arames, espaçador de plástico e 
etc) caso necessários. Proceder da mesma da forma até o fim da paginação; 

 Somente depois do assentamento da cerâmica o pedreiro completará a faixa inferior do revestimento 
cerâmico; 

 O servente recolherá os restos de massa cola que caem no chão para descarte. 
 O servente, com esponja e água, deve retirar os excessos de massa cola que ficam entre as cerâmicas. 
4. Pontos de Inspeção 

 

Verificar os pontos descritos abaixo e preencher Checklist de Inspeção de Serviços. 

 

 Verificar o alinhamento e nivelamento das fiadas de cerâmica; 
 Verificar quanto a presença de vazios sob as cerâmicas; 
 Verificar espessura das juntas. 
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ANEXO C – INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT010  
 

Os responsável pela verificação e recebimento são gerente de obra, mestre ou estagiário. 

 

5. Preservação do Serviço 
 

 Evitar a incidência direta de chuva durante a execução do serviço; 
 Evitar durante a execução dos serviços, o tráfego de pessoal não envolvido com o serviço na área; 
 Evitar choques, riscos e tintas sobre os painéis revestidos. 

 

 

- FIM - 
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ANEXO D – INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT033  
 

Descrição 

 

1. Materiais e Equipamentos 
 

 Blocos de gesso impermeabilizado (para áreas molhadas); 
 Blocos de gesso; 
 Gesso cola; 
 Balde de plástico; 
 Trena metálica; 
 Serrote; 
 Régua de alumínio; 
 Linha de nylon; 
 Escova para limpeza; 
 Martelo de borracha; 
 Masseira de plástico; 
 Esquadro; 
 Desempenadeira de aço; 
 Espátula; 
 Lápis de carpinteiro; 
 Escantilhão, quando necessário. 

 

2. Condições para Início da Atividade 
 

 Piso assentado, contrapiso acabado ou laje perfeitamente acabada; 
 Paredes externas revestidas com argamassa em ambas as faces; 
 Vãos de escada protegidas contra alagamentos internos; 
 Conferir e redefinir as cotas antes de iniciar a montagem das paredes de gesso; 
 Caso haja alguma irregularidade nas paredes que ficarão em contato com a parede de gesso, deve-se 

corrigir com argamassa, devendo-se esperar o período de cura para a montagem dos blocos de gesso. 
 

3. Execução da Atividade 
 

 Fazer toda a locação das paredes divisórias conforme projeto; 
 Deixar os vãos das portas, janelas e vãos livres indicados no projeto; 
 Quando disponível, utilizar escantilhões para facilitar a montagem das paredes sobre contrapiso ou em 

condição que exige o nivelamento do piso; 
 Nos locais de pisos laváveis, a junta deve ser feita sobre uma base de concreto com no mínimo 5,0cm de 

altura acima do nível pronto; 
 Montar a primeira fiada de blocos com o encaixe macho para baixo cortando os encaixes com o serrote 

ou com espátula de aço. Utilizar de preferência blocos de gesso do tipo azul/impermeabilizado; 
 Aplicar a gesso cola no piso; 
 Colocar os blocos de gesso sobre a cola, observando o alinhamento e o prumo; 
 Conferir o alinhamento dos blocos com régua de alumínio fazendo o ajuste com martelo de borracha; 
 Não utilizar gesso de fundição na colagem dos blocos; 
 Iniciar a montagem da segunda fiada com um bloco partido ao meio e do mesmo lado que foi começada 

a primeira fiada, de forma a conseguir o desencontro das áreas de colagem (juntas); 
 O gesso cola, colocada entre os blocos deve fluir pelas fendas quando os blocos forem sendo assentados 

e batidos com o martelo de borracha;  
 Para garantir o adequado desempenho das paredes prontas, as fendas devem ter uma espessura de no 

máximo 5mm. 
 

 



56 

ANEXO D – INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT033  
 

Montagem dos encontros de parede 

 

Quando as paredes de gesso se encontram, duas situações são observadas: as paredes cruzadas e as paredes 

perpendiculares. Em ambos os casos, o assentamento dos blocos deve ser realizado de forma a se obter o 

engastamento perfeito das paredes que se cruzam e das que formam cantos. 

 

No encontro das paredes com blocos de gesso com alvenaria convencional, estruturas de concreto armado 

(pilares), recomenda-se a utilização de tela de poliéster fixada com a gesso cola. 

 

Fechamento da parede 

 

No assentamento da última fiada de blocos de gesso, deve-se deixar uma folga de 1,5 a 2,0cm em média entre o 

bloco e a laje ou viga de encontro. Esta folga deverá ser preenchida com gesso cola, 24 horas após o 

assentamento da última fiada. No caso de lajes nervuradas, a fixação é executada alternadamente (uma sim e 

outra não). 

 

Quando estão previstas deformações na estrutura (vigas, lajes e etc) recomenda-se a colocação de juntas elásticas 

no fechamento da parede (poliuretano expandido ou material similar, após sobrecarregar a laje), conforme 

projeto. 

 

 

4. Pontos de Inspeção 
 

Verificar os pontos conforme descritos no documento FOOBR001 Tabela de Inspeção de Serviços e preencher o 

Checklist de Inspeção de Serviços. 

 

Responsável pela verificação e recebimento: gerente de obra ou mestre ou estagiário. 

 

 

5. Preservação do Serviço 
 

 Não utilizar materiais oxidáveis em contato direto com o gesso; 
 Nas arestas vivas recomenda-se a colocação de cantoneiras de alumínio ou PVC; 
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ANEXO E – MODELO DO CHECKLIST DE INSPEÇÃO 
 
 

SERVIÇOS 

CONTROLADOS

EQUIPE 

EXECUTORA
PONTOS DE INSPEÇÃO TOLERÂNCIAS

DATA DE 

INSPEÇÃO

VISTO DO 

RESPONSÁVEL
CONFORME

NÃO 

CONFORME

LIMPEZA N/A

ALINHAMENTO (+/-) 2mm

PLANICIDADE (+/-) 2mm

PRESENÇA DE VAZIOS N/A

UNIFORMIDADE 

ESPAÇAMENTO
N/A

INTEGRIDADE FÍSICA N/A

ESPESSURA DAS JUNTAS N/A

LIMPEZA N/A

ALINHAMENTO E PRUMO (+/-) 3mm

PACOTESOBRA

MATRIZ DE INSPEÇÃO DE SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE 

ALVENARIA DE BLOCOS 

REVESTIMENTO 

CERÂMICO

 


