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GESTÃO DE PESSOAS: O PERFIL DOS COLABORADORES, SEU GRAU DE
SATISFAÇÃO E A OPINIÃO DOS GESTORES

Julio Cesar de Oliveira Franzoi

RESUMO
O setor da construção civil é muito importante para a economia e a infra-estrutura de um país,
sendo responsável por milhares de empregos diretos e indiretos. Pautado, quase em sua
totalidade, por serviços manuais, tem, em sua mão de obra, um grande desafio gerencial que
serve como divisor de águas entre os bons e os maus resultados. Culturalmente, a construção
civil acaba sendo uma herança de conhecimentos, passadas de pai para filho ou, até mesmo,
uma opção passageira, até o surgimento de uma oportunidade melhor, fato que degrada a
qualidade e a excelência dos serviços. Mesmo que, nos dias de hoje, a realidade dos
profissionais especializados esteja cada vez maior, ainda há resquícios fortes e determinantes
que tendem a uma instabilidade desse serviço tão importante. Após ouvir os gestores e os
executores dos serviços, que são as duas pontas desse fluxo, foi possível entender as
dificuldades, já que os resultados mostram o interesse da mão de obra em se especializar e a
necessidade dos gestores em ter uma mão de obra mais qualificada, para que os ganhos
possam ser proveitosos unilateralmente e os resultados consigam se aproximar, cada vez mais,
da excelência. O impasse ocorre, pois a mão de obra espera que as empresas os capacitem,
enquanto as mesmas já buscam os colaboradores com capacitação técnica.
Palavras-chave: Capacitação técnica. Construção civil. Mão de Obra.

PEOPLE MANAGEMENT: THE PROFILE OF EMPLOYEES, THEIR DEGREE OF
SATISFACTION AND THE OPINION OF MANAGERS
ABSTRACT
The civil construction sector is very important to the economy and the infrastructure of a
country, being responsible for thousands of direct and indirect jobs. Based almost entirely on
manual services, it has in its manpower a great managerial challenge that serves as a
watershed between good and bad results. Culturally, civil construction ends up being a legacy
of knowledge passed on from father to son or even a temporary option until the emergence of
a better opportunity, a fact that degrades the quality and excellence of services. Even though
today, the reality of specialized professionals is increasing, there are still strong and decisive
remnants that tend to aninstability of this important service. After listening to the managers
and the executors of the services, which are the two ends of this flow, it was possible to
understand the difficulties, since the results show the interest of the workforce in specializing
and the need of managers to have a more qualified workforce, so that the gains can be
profitable unilaterally and the results can get closer and closer to excellence. The impasse

occurs, because the manpower expects companies to empower them, while they already seek
employees with technical training.
Keywords: Technical training. Civil construction. Manpower.
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1 INTRODUÇÃO

A existência humana é pautada, principalmente, nas relações interpessoais que
promovem o cotidiano e o fluxo natural da vida. Desde sempre, e até hoje, nas mais diferentes
relações vividas por nós, o ser humano vem evoluindo e se adaptando para abstrair os melhores
resultados de cada interação. O convívio diário, nos mais diversos ambientes de trabalho,
fundamenta e embasa o conceito da gestão de pessoas, consolidado na união entre as
organizações e seus colaboradores. Para Chiavenato (2010) a existência humana está
diretamente ligada ao seu trabalho, sendo difícil separá-los, pois o indivíduo depende das
organizações para galgar e alcançar seus objetivos de um futuro bem sucedido, promovendo
uma interdependência crucial para com a empresa que depende do rendimento e da evolução
do mesmo para alcançar bons resultados e satisfazer o cliente final, seja em qual seguimento
for.
Desde os primórdios, no início da existência em sociedade, passando pelas primeiras
civilizações, monarquias e posteriores formas de governo, sempre houve a relação
dominador/dominado, Reis/súditos, suseranos/vassalos e patrões/empregados. Com o passar do
tempo foram surgindo limites e regras, tendo na revolução industrial, em meados do século
XVIII, o início da configuração que conhecemos atualmente.
A primeira metade do século XX foi marcada pela intensificação do processo de
industrialização e pela adoção de uma estrutural organizacional burocrática e centralizadora
com um formato piramidal. Essa fase ficou marcada por mudanças lentas e previsíveis.
Entre as décadas de 50 e 90, após a segunda guerra mundial, as mudanças passaram a
ser mais velozes e intensas, obrigando os gestores e os processos a se adaptarem. Logo a
estrutura burocrática deu lugar à estrutura matricial, que buscava uma hierarquia mais
horizontal, com esquema lateral, que propiciava a divisão das tarefas e decisões de maneira
mais uniforme. A mesma ficou conhecida como uma versão melhorada do meio tradicional,
trazendo alguns benefícios, mas sem sucesso na tentativa de diminuir a rigidez do velho
modelo.
Após os anos 90 até os dias atuais, com o advento da internet e todas as modernidades
trazidas por ela, as mudanças ganharam proporções estratosféricas e trouxeram incertezas
aliadas com situações turbulentas e inesperadas. O ser humano passou a ter acesso ao que antes
era inatingível e, com isso, o mercado teve de se adaptar para administrar a concorrência,
aumentar sua qualidade e, em meio a esse turbilhão, gerenciar seu maior capital, seus
colaboradores. Para Chiavenato (2010) o capital financeiro perdeu espaço para o intelectual; a
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inovação trouxe consigo um mercado mais evoluído que necessita de mão de obra
especializada para suprir as demandas e se manter sólido. A hierarquia se tornou colaborativa
para o fortalecimento do trabalho em equipe das diversas áreas de um mesmo seguimento,
tornando o negócio mais sólido e pautado na interação mútua. Para Ribeiro (2012) as empresas
do século XXI necessitam de uma estrutura enxuta, com cargos polivalentes, flexíveis e
permeáveis, que consigam estruturar estratégias e transformá-las em ações efetivas.
A indústria da construção civil é um dos pilares da economia, sendo responsável por
milhares de empregos e por garantir a constante evolução da infra-estrutura. Por ser um setor
cíclico, seu desempenho está diretamente ligado ao ritmo econômico. No ano de 2018, entre
incorporações, obras e/ou serviços, a construção civil gerou 278 bilhões de reais e obteve um
salto de 51% no número de empresas ativas, se comparado ao ano de 2009, totalizando 124,5
mil empresas no território nacional. Em contrapartida, o período de 2015 a 2018 registrou
queda de 5,2%, totalizando a perda de 6,8 mil empresas e uma diminuição de contingente da
ordem de 570.405 mil pessoas (Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC) INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018). Em 2020, o setor,
mesmo em meio à crise causada pela pandemia, está contratando em muitos estados
espalhados pelo país, como, por exemplo, Paraná, Tocantins, Minas Gerais e Pernambuco
(Portal de Notícias G1 – 2020).
Dentre suas várias vertentes possíveis, seja na área de estradas, saneamento ou mesmo
habitação, um grande canteiro de obras consiste em um emaranhado de questões a serem
resolvidas num fluxo contínuo, cheio de pressões externas, principalmente vinculadas a prazo e
orçamento. Dentro desse contexto, o conceito de gestão torna-se indispensável para que tudo
caminhe na mesma direção, buscando os mesmos objetivos e pleiteando os melhores
resultados. De acordo com Chiavenato (2010), a gestão de pessoas está diretamente ligada,
entre outros pontos, à cultura, à estrutura organizacional, às características do negócio e ao
grau de tecnologia utilizado por cada organização, podendo ter um viés tradicional e
engessado, ou possuir características inovadoras e ousadas.
Ainda segundo Chiavenato (2010), a forma de gerir as pessoas também é determinante
para o resultado final. Quando tratadas como recursos, passam a ser padronizadas e inertes,
seguindo um padrão imposto e gerenciado por alguém, tornando-se passivos dentro do
conjunto organizacional. Já quando vistas como parceiros, as mesmas se tornam fornecedoras
de conhecimento, agregando com suas habilidades e conhecimento, ajudando nas tomadas de
decisão, rumo aos objetivos finais. Uma boa gestão de pessoas permite a colaboração eficaz
das mesmas, que podem ser fontes de sucesso ou de problemas, enfraquecer ou fortalecer uma
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organização. Para Hunter (2004) a liderança é a habilidade de influenciar pessoas para
trabalharem com entusiasmo por objetivos identificados como voltados para o bem comum.

O trabalho tem como objetivo analisar o perfil e os indicadores de prazer e sofrimento
da mão de obra da construção civil maringaense, buscando abstrair possíveis pontos de
melhoria na relação entre líderes e liderados. Avaliar também a opinião dos engenheiros sobre
os colaboradores da construção civil e algumas possibilidades futuras para as técnicas
construtivas a serem utilizadas. Para isso será elaborado um questionário para obter dados
pessoais dos colaboradores, buscando compreender o perfil da mão de obra da construção
civil maringaense, o motivo para estarem ali e suas perspectivas para o futuro. Será elaborado
também um questionário a fim de compreender, de forma simplificada, a opinião dos
engenheiros sobre os colaboradores da construção civil e sobre a utilização dos novos
modelos construtivos. A pesquisa irá utilizar uma, das quatro escalas que compõem o
Inventário sobre o Trabalho e Riscos de Adoecimento (ITRA), para avaliar o Prazer e o
Sofrimento dos colaboradores no ambiente de trabalho. Dessa forma, com os dados obtidos,
será feita uma comparação entre as opiniões dos públicos pesquisados, propiciando, assim,
maior compatibilidade no fluxo interpessoal das obras e melhores resultados finais.

O setor da construção civil vem se modernizando com o passar do tempo, contudo os
processos construtivos ainda são muito dependentes das atividades manuais e, por
conseqüência, da qualidade da mão de obra disponível. Dentre os vários portes de obras
existentes, há uma grande disparidade em termos de qualidade, sendo comum, em obras
menores, o mesmo colaborador ser responsável por várias atividades dentro da mesma
edificação, mesmo sem ter os conhecimentos técnicos sobre o assunto, levando em conta
apenas sua experiência de muitos anos no ramo. Enquanto isso, em obras de maior porte, é
possível observar uma busca por mão de obra especializada, que traga consigo certificados
técnicos de seu conhecimento para tal atividade e garanta um serviço de excelência.
Conforme Ribeiro (2012) o desenvolvimento de habilidades e a busca contínua por
conhecimento são os melhores antídotos para o sucesso profissional.
Em meio a esse conflito de realidades vividas dentro do mesmo setor, os melhores
resultados surgem quando o responsável consegue aliar qualidade, eficiência e
comprometimento por parte do seu capital humano, o qual impacta grandemente nos
resultados futuros.
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Dentro dos canteiros de obra é possível elencar dois perfis de gestores que tendem a
chegar ao mesmo resultado por linhas de liderança diferentes. Os engenheiros mais antigos
costumam ser mais duros, mais fechados e resolver as coisas “no grito”. Em contrapartida, os
engenheiros da nova geração possuem um perfil de maior diálogo, buscando trazer o
colaborador para o seu lado e, juntos, alcançarem um bom resultado. Hunter (2004), trata
acerca da grande diferença entre o Poder e a Autoridade. O primeiro está relacionado ao
gestor que utiliza de meios abusivos para se fazer valer e obtém resultados pautados no medo
ou na obrigação, criando um ambiente de tensão que diminui a produtividade e gera
resultados de baixa qualidade. Já o segundo é um gestor que possui a confiança e a fidelidade
do colaborador por meio de uma atitude denominada liderança servidora. Através dela o chefe
se dispõe a ajudar e proporcionar as melhoras condições de trabalho, tendo um retorno
recíproco e automático, conseguindo obter uma equipe coesa, dedicada e focada no resultado
final.
A fim de compreender possíveis pontos de melhoria por parte dos gestores que
objetivam melhores resultados, iremos avaliar o perfil dos colaboradores e os impactos
gerados pela postura dos líderes no dia a dia dos canteiros e na produtividade dos serviços.

2 METODOLOGIA

Embasado nos estudos de Neves (2014) e Leão (2016) para a elaboração dos
questionários 1 e 3 e nos estudos de Glanzner, Olschowsky, Tavares, e colaboradores (2017)
para a elaboração do questionário 2, a coleta de dados será em forma de entrevista, que para
Oliveira (1999a) apud Neves (2014), é uma técnica que coleta dados verbais de uma
quantidade significativa de um grupo, buscando fornecer dados cruciais para a pesquisa.
O estudo será realizado na cidade de Maringá, no Noroeste do Paraná, com os
colaboradores de uma obra da empresa X, que atua no ramo da construção civil há vários
anos. Serão utilizados três questionários para abranger a opinião dos colaboradores, dos
gestores da empresa X e também gestores atuantes em outras empresas. O questionário 1
(Anexo 1) abordará os colaboradores para abstrair informações sociodemográficas como sexo
e idade e laborais, como tempo de trabalho e função. Já o questionário 2 (Anexo 2) levará em
conta os pontos relacionados ao prazer e sofrimento no trabalho, com a utilização da Escala
de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho (EIPST), uma das quatro escalas que
compõem o Inventário de Trabalho e Risco de Adoecimento Relacionado ao Trabalho –
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ITRA. Essa escala leva em consideração os seguintes fatores: para avaliar o prazer: realização
profissional e liberdade de expressão; para avaliar o sofrimento no trabalho: esgotamento
profissional e falta de reconhecimento. A forma de avaliação é feita pela ocorrência dos
indicadores de prazer e sofrimento nos últimos seis meses de trabalho, em que 0 significa
nenhuma vez, 1 significa uma vez, 2 significa duas vezes, 3 significa três vezes, 4 significa
quatro vezes, 5 significa cinco vezes e 6 significa seis ou mais vezes. Por fim, o terceiro
questionário (Anexo 3) será voltado aos gestores e proporá a discussão sobre a qualidade da
mão de obra da construção civil e sobre alguns modelos construtivos que vem ganhando
espaço no mercado atual.
Os dados serão avaliados em planilha de Excel, através da média simples dos
resultados obtidos, validada pelo desvio padrão dos mesmos. Nos questionários 1 e 3 serão
levados em conta os resultados por pergunta, observando as maiores ou menores incidências
que apontem pontos críticos, de acordo com o tema abordado em cada questão. Já o
questionário 2, que trata da Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho
(EIPST), a análise será feita avaliando os sub tópicos dentro de cada um dos quatro tópicos
principais. Os dois tópicos que tratam dos pontos positivos (Liberdade de expressão e
Realização profissional) serão avaliados da seguinte forma: acima de 4, será considerada uma
avaliação satisfatória; entre 2,5 e 3,99, será considerada uma avaliação moderada e, abaixo de
2,4, será considerada uma avaliação insatisfatória. Já, os dois tópicos que tratam dos pontos
negativos (Esgotamento profissional e Falta de reconhecimento), serão avaliados da seguinte
forma: acima de 4, será considerada uma avaliação insatisfatória ,entre 2,5 e 3,99, será
considerada uma avaliação moderada e, abaixo de 2,4 ,será considerada uma avaliação
satisfatória.
Os dados foram coletados com o consentimento de todos os entrevistados, mediante
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TLC).

3 DESENVOLVIMENTO

O setor da construção civil é movido pelas demandas e pelo caminhar da economia do
país, tendo seus altos e baixos vinculados aos principais indicadores como, por exemplo, o
PIB. Na última década, os grandes eventos ocorridos no Brasil, como a copa e as olimpíadas,
trouxeram volume significativo para o setor. De acordo com a (FGV - Fundação Getúlio
Vargas, apud Neves, 2014) em 2014 o PIB setorial chegou a 2,8%, e o crescimento do país
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teve alta de 2%. Nos dois anos seguintes houve uma retração do PIB, oriunda da falta de
investimento, mostrada no gráfico, tendo retomada crescente nos últimos anos. Em 2019, o
PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro apresentou um crescimento de 1,1%. Após dois anos
consecutivos crescendo 1,3%, a economia brasileira avançou um pouco menos.
Figura 1 – Série histórica: PIB Brasileiro anual desde 1962

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Desde o ano de 1962, é possível observar que as inconstâncias do PIB marcaram os
bons e os maus momentos da construção civil. Nas décadas de 60 e 70, mesmo em meio à
ditadura militar, o país obteve bons números para o PIB, resultado dos bons preços de
importação e exportação. Nesse período a construção civil obteve bons números, chegando a
1 milhão de novas moradias, financiadas pelo Banco Nacional de Habitação (BNH). O início
da década de 80 foi conturbada devido ao período de alta inflação, aos acalorados protesto por
mudança e ao fim da ditadura, promovendo, assim, baixos índices e tempos difíceis para o
setor da construção. Na segunda metade da década, a economia teve nova alta a partir do novo
cenário político instaurado, mantendo valores regulares até o início da próxima década. Nos
anos 90, o surgimento da, até então desconhecida, tecnologia advinda da Microsoft e as
instabilidades políticas, somadas a implementação do plano real, fizeram a década começar
negativa e só depois, melhorar e manter bons números, até a virada do milênio. Com todas
essas reviravoltas, a construção civil também teve seus altos e baixos durante a década pois,
como é possível notar, a mesma oscila proporcionalmente, de acordo com a saúde financeira
do país e de seus habitantes ficando, assim, aquecida em tempos de PIB alto, economia
estável e população ativa para negócios imobiliários. A primeira década dos anos 2000 foi
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marcada por expressivas melhoras advindas de programas governamentais como o Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC), de 2007, Minha Casa Minha Vida (MCMV), de 2009,
e o Programa de Restauração e Manutenção de Rodovias (CREMA), de 2010.
Figura 2 – Pesquisa Anual da Indústria da Construção 2009/2018.

Fonte: Chiavenato (2010)

Em termos de pessoas ocupadas dentro da construção civil, no período de 2009 a
2018, é possível observar, segundo Chiavenato (2010) que, entre 2009 e 2012, tivemos uma
crescente, fato que corrobora com os bons índices do PIB. Os números mantiveram boa
quantidade em 2014, mas a partir de 2015 o índice começou a decair, mantendo a queda até
2018. A mesma pode ser explicada pelos maus resultados do país no período.
Dentro desse cenário oscilante, a construção civil também lida com muitos outros
fatores ímpares para conseguir chegar a resultados expressivamente positivos. Para
(COLOMBO e BAZZO, 2001 apud Neves, 2014) a construção civil possui características
heterogênias e com pouca sequência produtiva, ficando suscetível a inúmeras interferências,
como a indecisão dos clientes, a falta de compatibilização por parte dos projetistas e a falta de
responsabilidade de alguns executores. Não obstante, é preciso lidar com fatores apenas
previsíveis e nada controláveis, como os climáticos.
Desde sempre, a falta de profissionais qualificados foi uma dificuldade da construção
civil. Culturalmente, em nosso país, fica explícita a busca pelo profissional mais barato e que
sempre fez aquilo, portanto “ele sabe o que está fazendo”. Dessa forma foi instaurado um
hábito que deixa de pensar em aspectos importantes como o desperdício de materiais e os
retrabalhos, advindos dos erros cometidos, impactando significativamente no orçamento e no
cronograma. Para (Oliveira, 2001 apud Leão, 2016) o Brasil não acompanhou a evolução dos
métodos construtivos, oriundos do desenvolvimento tecnológico. A falta de preocupação em
racionalizar os processos e a insistência em continuar utilizando os métodos mais
ultrapassados são justificados pela mão de obra barata e abundante, que ainda trabalha no
mesmo ritmo de anos atrás.
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Também é fato que as empresas ainda investem muito pouco na qualificação dos
profissionais. Costa e Tomasi (2009) ressaltam que, as empresas com hábito de investir,
buscam oferecer especializações e não exatamente uma formação profissional. Essa oferta
ainda fica restrita a um pequeno público, deixando ainda menor o raio de ação da
qualificação.
Para (Franco, 1995 apud Neves, 2014) a construção civil possui três pilares: os
insumos, a mão de obra e os maquinários/ferramentas. Dessa forma, pelo fato de serem
atividades manuais, ficam dependentes da habilidade humana, de seus conhecimentos e de
seus hábitos, dificultando a padronização dos serviços e a evolução industrial do setor. A alta
rotatividade dos colaboradores nas empresas também dificulta a possibilidade da formação
dos mesmos. Todos esses fatores deixam a construção civil em um baixo patamar, quando
comparada a outros setores. Para Picchi, (1993) quando vemos a evolução das indústrias
metal, mecânica e têxtil, percebemos o atraso em termos de racionalização, gerenciamento e
processos produtivos, dentro da construção civil.
Outro ponto crucial, nessa problemática, passa pela forma de gerir o capital humano,
que é tão importante para a construção civil. De acordo com Hunter, (2004) liderar consiste na
habilidade de conseguir que as pessoas trabalhem felizes e empolgadas, voltadas para o
sucesso do produto final. Ser um líder servidor demanda comprometimento com seus
liderados, para receber deles retorno mútuo e sincero.

Figura 3 – Fluxo das empresas modernas.

Fonte: Ribeiro (2012)

Como mostrado na Figura 3 acima, Ribeiro (2012) defende o seguinte fluxo: as
empresas precisam de pessoas capazes de mantê-las em pé e melhorando, para que então os
negócios sejam sólidos e possam alcançar o sucesso.
O termo coaching tem significado expressivo nos dias atuais, pois se resume no
profissional que consegue ensinar através de conselhos e melhorar a performance das pessoas
no seu ramo de atuação. Ribeiro (2012) defende que essa é uma nova maneira de liderar. Um
gestor com esse perfil, está munido de confiança e humildade para aceitar críticas e apontar
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melhorias em seus liderados, formando equipes sólidas e alcançando bons resultados. O
verdadeiro líder se importa com sua equipe e cuida de todos, para que o ambiente de trabalho
seja harmônico e os resultados exponenciais. Para Hunter, (2004), a liderança não é um cargo
e sim, uma responsabilidade.
Para chegar a esse líder servidor, com as características de coaching, e responsável,
atualmente, pela gestão de inúmeras pessoas que precisam buscar o foco no bem comum,
Chiavenato, (2010), demonstra a evolução dos modelos hierárquicos no decorrer do tempo.
Logo no começo, no início da revolução industrial, predominou a Era Industrial Clássica,
(Figura 4), mais tradicional e engessada. Em um segundo momento, houve a Era Industrial
Neoclássica, (Figura 5), com distribuição mais descentralizada e características mais
modernas. Já quando analisamos o modelo do momento atual, intitulado a Era da Informação,
(Figura 6), vemos a distribuição com equipes versáteis, multidisciplinares, ágeis, criativas e
inovadoras.
Figura 4 – Modelo Clássico

Fonte: Chiavenato (2010)

Figura 5 – Modelo Neoclássico
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Fonte: Chiavenato (2010)

Figura 6 – Modelo Contemporâneo

Fonte: Chiavenato (2010)
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Figura 7 – Processos de gestão

Fonte: Chiavenato (2010)

Chiavenato, (2010), elenca seis processos da gestão de pessoas: primeiro deve-se
agregar pessoal através de recrutamento; em seguida, deve ser feita a aplicação de modelos de
trabalho e a análise dos desempenhos, que precedem a etapa de recompensa e incentivo; a
seguir, é fundamental que se forneça treinamentos e promova-se a aprendizagem, para que, na
próxima etapa, seja possível manter o colaborador e oferecer-lhe qualidade de vida e
segurança; a última etapa consiste em monitorar os resultados do colaborador por meio de
bancos de dados ou sistemas de informação, para conseguir suprir possíveis necessidades
apontadas pelos mesmos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O questionário sócio-demográfico buscou coletar informações que pudessem
esclarecer o perfil do trabalhador da construção civil, alguns pontos sobre sua saúde, alguns
detalhes do início da carreira, do estado atual e das perspectivas de futuro.
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4.1 Questionário sociodemográfico

O questionário sócio-demográfico buscou coletar informações que pudessem
esclarecer o perfil do trabalhador da construção civil, alguns pontos sobre sua saúde, alguns
detalhes do início da carreira, do estado atual e das perspectivas de futuro.

4.1.1 PERFIL DO TRABALHADOR
Gráfico 1 – Gênero

Gráfico 2 - Faixa etária

Fonte: O autor (2020)

Quando olhamos para os canteiros de obra, de uma forma geral, é visível que a grande
maioria da mão de obra é composta por homens. Os dados da pesquisa mostram, no Gráfico
1, que para esse canteiro temos 90,63% de colaboradores do sexo masculino. No Gráfico 2 é
possível perceber um equilíbrio em relação a faixa etária dos colaboradores, sendo que
37,50% possui idade entre 18 e 30 anos e 46,50% possui idade entre 31 e 50 anos. Os
colaboradores com mais de 50 anos somam apenas 15,63% do público entrevistado.
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Gráfico 3 – Estado civil

Gráfico 4 – Quantidade de filhos

Fonte: O autor (2020)

É possível perceber, também, um equilíbrio entre o estado civil dos entrevistados.
Dentre eles, 53,13% são casados, 43,75% são solteiros e apenas 3,13% são divorciados,
(Gráfico 3). A pesquisa feita por Leão, (2016), constatou que entre os colaboradores da
construção civil de Dourados – MS -houve um empate entre a porcentagem dos casados e dos
solteiros. Ambos totalizaram 43%. Ainda, segundo Leão, (2016), 75% deles possuem filhos.
Em Maringá, o índice de trabalhadores com 1 ou mais filhos chega a 84,38%; até dois filhos,
53,13%; de 3 a 4 filhos, 31,25%), e apenas 15,63% não possui nenhum filho, (Gráfico 4).
Gráfico 5 – Escolaridade

Fonte: O autor (2020)

Quando observamos o grau de escolaridade do público entrevistado, demonstrado no
Gráfico 5, vemos uma grande disparidade e uma baixa formação estudantil. Apenas 15,63%
tiveram acesso ao ensino superior e 28,13% concluíram o ensino médio. Em contrapartida,
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40,63% não completaram, sequer, o ensino fundamental, e apenas 15,63% cursaram, pelo
menos, uma parte do ensino médio.

4.1.2 SAÚDE DO COLABORADOR
Gráfico 6 – Pessoas fumantes

Gráfico 7 – Prática regular de atividade física

Fonte: O autor (2020)

Em termos de cuidados com a saúde, foi possível observar bons números em relação
ao número de fumantes: 71,88% dos entrevistados não possuem esse vício, (Gráfico 6).
Porém, 75,00% não pratica atividade física regularmente, (Gráfico 7).
Gráfico 8 – Atividade física nos canteiros de obra

Fonte: O autor (2020)

Gráfico 9 – Interesse em fazer atividades físicas nos canteiros de obras
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Fonte: O autor (2020)

Gráfico 10 – Opções de atividades físicas

Fonte: O autor (2020)

Mesmo que a maioria não tenha o hábito de se exercitar, quando questionados sobre a
presença do exercício físico dentro dos canteiros de obra, Gráfico 8, 71,88% responderam que
as empresas poderiam oferecer alguma atividade regularmente e 84,38% disseram que fariam,
caso fosse ofertado, (Gráfico 9). Quando indagados sobre qual tipo de exercício deveria ter
nos canteiros de obra, mais de 80,00% respondeu: ginástica laboral, (Gráfico 10).
Segundo (OLIVEIRA, 2006 Apud BEZERRA, 2015), a ginástica laboral engloba os
exercícios de alongamento, de fortalecimento, de coordenação e de relaxamento, realizados
com o objetivo de prevenir e diminuir os casos de Lesão por Esforço Repetitivo (LER) ou
Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT). Para Gomes, Silveira e Horsth,
(2017), as atividades devem atuar de forma preventiva e terapêutica, sendo um antídoto eficaz
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contra o sedentarismo, estresse, depressão e ansiedade. A prática de atividades físicas também
ajuda no relacionamento social e no trabalho em equipe.

4.1.3 PROFISSÃO
Gráfico 11 – Tempo de trabalho

Fonte: O autor (2020)

Gráfico 12 - Área de atuação

Fonte: O autor (2020)

Avaliando o tempo de profissão dos colaboradores, vemos uma maior incidência de
novatos, com até 10 anos de profissão, (Gráfico 11). Os mesmos estão distribuídos nas mais
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diversas funções, sendo os serventes, (31,25%), e os pedreiros, (25,00%), os mais presentes
neste momento, (Gráfico 12). Esse número varia conforme a etapa da obra. A obra da
construtora X possui, neste momento, serviços de instalações hidráulicas, elétricas,de gás,
reboco interno e forro de gesso.
Gráfico 13 – Início na Construção Civil

Gráfico 14 – Satisfação com o trabalho

Fonte: O autor (2020)

Gráfico 15 – Incentivo ao início de novas pessoas

Fonte: O autor (2020)
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Quando foi perguntado sobre o porquê escolheram essa profissão, houve um empate
entre dois extremos: 28,13 % dos entrevistados iniciaram por ser a profissão que desejavam e
o mesmo número, só começou, por não ter outra opção; 18,75% foram incentivados por
amigos ou conhecidos; 15,63% acharam, no salário, o maior atrativo; 9,38% vêm seguindo o
caminho dos pais. Quando se observa, de forma ampla, nota-se que 71,88% não desejavam
estar fazendo esse serviço, (Gráfico 13). Leão, (2016), em pesquisa feita com colaboradores
da construção civil da cidade de Dourados, MS, obteve dados semelhantes. Em sua pesquisa,
29,41% escolheram essa profissão como a última opção; 19,61% empataram entre a profissão
que desejavam e o caminho advindo da carreira dos pais; 17,65% iniciaram por incentivo de
amigos e 13,73%, viram no salário, o maior atrativo.
Dentre os entrevistados, na cidade de Maringá, 87,50% estão satisfeitos com o
trabalho atual, (Gráfico 14), e 78,13% incentivam outras pessoas a iniciarem no ramo,
(Gráfico 15).

Gráfico 16 – Conhecimentos adquiridos

Gráfico 17 – Satisfação com os conhecimentos

Fonte: O autor (2020)

Em relação à forma de obtenção dos conhecimentos, 75,00% dos entrevistados
aprenderam observando o trabalho de outra pessoa e apenas 15,63% fez algum curso de
formação técnica, (Gráfico 16). Mesmo com tamanha disparidade, 77,78% dos entrevistados
estão satisfeito com os conhecimentos já adquiridos, (Gráfico 17).
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Gráfico 18 – Interesse em formação

Gráfico 19 – Capacitação por parte das empresas

Fonte: O autor (2020)

Em relação à obtenção de novos conhecimentos, 46,88% fariam alguma formação
técnica por conta própria e 34,48% só fariam, caso fosse gratuito ou recebessem um incentivo.
Já 18,75% não têm interesse nenhum em fazer algum curso, (Gráfico 18). Quando
questionados sobre, se as empresas deveriam fornecer capacitação regularmente, 87,50%
disseram que sim (Gráfico 19).

4.1.4 PERSPECTIVA DE FUTURO
Gráfico 20 – Perspectiva para 10 anos

Fonte: O autor (2020)
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Em relação ao futuro, analisando uma progressão de 10 anos, 56,25% pretendem ser
promovidos para um cargo melhor; 25% pretendem estar trabalhando em outro ramo; 12,50%
pretendem se aposentar; 6,25% querem continuar fazendo a mesma atividade, (Gráfico 20).

4.2 ESCALA INDICADORES DE PRAZER E SOFRIMENTO NO TRABALHO

Os dados obtidos por meio da Escala Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho
tiveram, como função principal, mensurar alguns pontos importantes para avaliar a satisfação
e a insatisfação dos colaboradores, em relação aos sentimentos por eles vivenciados na rotina
de trabalho.
Figura 8 – Escala Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho (Prazer)

Fonte: O autor (2020)

Analisando os dois tópicos que medem o prazer no ambiente de trabalho, Realização
Profissional e Liberdade de Expressão, foi possível observar que o grau de satisfação dos
colaboradores está acima de quatro, em dez, dos treze itens perguntados. Nesse caso, o
resultado é considerado satisfatório, de acordo com a Escala de Prazer e Sofrimento no
Trabalho. Esse resultado demonstra que, de uma forma geral, os colaboradores estão
satisfeitos com seu rendimento, se sentem motivados, realizados profissionalmente,
orgulhosos do seu trabalho, à vontade com seus colegas e chefes, conseguindo expor sua
opinião e possuindo certa liberdade para utilizar seus conhecimentos. Os itens Valorizado
(MD=3,97) e Reconhecido (MD=3,94), do tópico Realização Profissional, obtiveram médias
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próximas a quatro e foram classificados como resultado moderado. O item, negociar algo com
seu chefe, (MD=3,83), do tópico Liberdade de Expressão, também foi classificado como
resultado moderado. Mesmo ficando dentro da faixa moderada, esses três tópicos obtiveram
bons resultados, margeando a média dos resultados satisfatórios. Para todos os tópicos
relacionados ao prazer, obtivemos desvio padrão maior que um. Este fato demonstra uma
inconstância nas opiniões avaliadas e constata que, mesmo obtendo bons resultados na média,
alguns colaboradores não estão nada satisfeitos, de acordo com os tópicos avaliados. Os três
tópicos que receberam avaliação moderada obtiveram, também, os maiores desvios padrão.
Dois deles foram superiores a dois, fato que demonstra uma grande variabilidade dentre as
opiniões consultadas.

Figura 9 - Escala Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho (Sofrimento)

Fonte: O autor (2020)

Avaliando os dois tópicos que medem o sofrimento no ambiente de trabalho,
Esgotamento Profissional e Falta de Reconhecimento, foi possível perceber que nove, dos
quatorze itens, estão com média abaixo de dois, resultados considerados satisfatórios pela
Escala de Prazer e Sofrimento no Trabalho. Os itens, Falta de reconhecimento do seu esforço,
(MD=2,93), e Indignado, (MD=2,57), do tópico Falta de Reconhecimento, foram
classificados como resultado moderado, sendo um ponto de atenção, mas sem expressividade
imediata. Em contrapartida, os itens Sobrecarregado,(MD=3,63), Esgotamento Emocional e
Estresse, (MD=3,90), do tópico Esgotamento Profissional, obtiveram médias próximas ou
muito próximas a quatro, estando com avaliação moderada, mas sinalizando pontos de

26

atenção para a pesquisa. Para todos os tópicos relacionados ao sofrimento obtivemos desvio
padrão maior que um. Este fato demonstra uma inconstância nas opiniões avaliadas e constata
que, mesmo obtendo bons resultados na média, alguns colaboradores não estão nada
satisfeitos, de acordo com os tópicos avaliados. Todos os tópicos que obtiveram avaliação
moderada, tanto os menos significativos quanto os mais alarmantes, tiveram seus desvios
padrão maiores que dois, demonstrando, dessa forma, grande variabilidade entre as opiniões
dos entrevistados.

4.3 QUESTIONÁRIO PARA ENGENHEIROS

O questionário destinado aos engenheiros buscou levantar dados sobre a preferência
dos mesmos em relação ao tipo de mão de obra, avaliando os desafios atuais da construção,
especulando sobre os futuros obstáculos e analisando possibilidades de modelos construtivos
e de sustentabilidade. A entrevista foi feita com sete engenheiros, cinco atuantes na empresa
X e dois atuantes em outras empresas de Maringá.

4.3.1 PERFIL
Gráfico 21 – Idade

Gráfico 22 – Tempo de experiência

Fonte: O autor (2020)

A pesquisa com os engenheiros conseguiu mesclar as gerações, tendo em vista que
42,86% dos pesquisados possuem idade entre 18 e 30 anos e 57,14%, idade entre 31 e 50
anos, (Gráfico 21). Em relação ao tempo de mercado, houve uma predominância dos
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formados entre 0 a 5 anos, totalizando 57,14%; 14,29% possui experiência de mercado entre 6
a 15 anos; 28,57% já está atuando entre 16 a 30 anos, (Gráfico 22).

4.3.2 AVALIAÇÃO DA MÃO DE OBRA
Gráfico 23 – Preferência pela mão de obra

Gráfico 24 – Preferência pelas competências

Fonte: O autor (2020)

Entre os gestores participantes, 57,14% preferem trabalhar com mão de obra própria,
(Gráfico 23), e 71,43% optaram por profissionais que sejam especializados em uma atividade
específica, (Gráfico 24).
Gráfico 25 – Top 3 dos melhores profissionais Gráfico 26 – Qualidade da mão de obra

Fonte: O autor (2020)
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Quando perguntados sobre o top 3 das atividades com a melhor mão de obra, vemos
que armação, com 23,81%, instalações elétricas e pintura, empatadas com 19,05%, e
carpintaria com 14,29%, despontaram como as atividades mais bem executadas, (Gráfico 25).
Já, quando foi analisada a qualidade da mão de obra de uma forma geral, 71,43% dos gestores
avaliaram como regular. Para apenas 28,57% a qualidade é considerada boa, (Gráfico 26).

4.3.3 DESAFIO DOS GESTORES
Gráfico 27 – Maior desafio do gestor atual

Fonte: O autor (2020)

Quando indagados sobre qual seria o maior desafio do gestor atual, 71,43%
concordaram ser a mão de obra, o maior desafio. Já 14,29% se dividiram entre insumos e
fornecedores, (Gráfico 27).

4.3.4 PROSPECÇÃO DE FUTURO
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Gráfico 28 – Especialização da M.O. no futuro Gráfico 29 – Diminuição da M. O. nas obras

Fonte: O autor (2020)

Sobre a possibilidade de uma predominância da mão de obra especializada nos
próximos anos, as opiniões foram divididas mas, 57,14% dos engenheiros acreditam que isso
não vá acontecer, (Gráfico 28). No entanto, 85,71% deles concordam que, nos próximos anos,
haverá uma diminuição do contingente dentro dos canteiros (Gráfico 29).

4.3.5 MODELOS CONSTRUTIVOS
Gráfico 30 – Estruturas pré-moldadas no futuro

Gráfico 31 – Sustentabilidade no futuro

Fonte: O autor (2020)

Em relação à predominância do concreto pré-moldado, (Gráfico 30), e de medidas
sustentáveis, (Gráfico 31), em nosso futuro, 100% dos entrevistados concordam que isso será
uma realidade.
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Gráfico 32 – Concreto Protendido

Gráfico 33 – Novos modelos construtivos no futuro

Fonte: O autor (2020)

O concreto protendido não é visto como um substituto do concreto armado por 85,71%
dos entrevistados, (Gráfico 32). A predominância de novos modelos construtivos também
dividiu opiniões. Para 57,14% dos entrevistados, novos modelos serão predominantes e
deixarão os modelos convencionais para trás. Já, para 42,14%, os modelos tradicionais ainda
perdurarão por muito tempo, (Gráfico 33).

5 CONCLUSÃO

De acordo com a pesquisa realizada, foi possível perceber que a grande maioria dos
colaboradores da construção civil são homens, com faixa etária e estado civil equilibrados,
escolaridade baixa e com ao menos um filho. Dentre eles, poucos são fumantes, a maioria não
pratica esportes mas gostaria de participar de atividades físicas, como ginástica laboral, dentro
dos canteiros.
O público pesquisado mostrou também uma mescla no tempo de serviço, aliando
juventude e experiência para as equipes. Apenas uma pequena parte desejou, desde sempre,
estar ali. A maioria, mesmo não tendo a construção civil como primeira opção, demonstra
satisfação e recomenda o ingresso de novas pessoas. Quase todos os entrevistados obtiveram
seus conhecimentos apenas observando o trabalho de alguém. Grande parcela almeja ser
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promovida e está disposta a fazer algum tipo de formação técnica, mas defende que as
empresas deveriam ofertar capacitação regularmente.
Em relação ao convívio e ao ambiente de trabalho, os resultados foram favoráveis,
mostrando grande harmonia e boa comunicação interna. Já em relação ao esgotamento, por
ser um ramo de serviço pesado e de grandes cobranças, os colaboradores acabam se esgotando
emocionalmente, se sentindo estressados e sobrecarregados. Uma parcela menor ainda se
sente pouco reconhecida pelo seu esforço e alguns acabam ficando indignados com certas
situações.
Entre os gestores, a pesquisa conseguiu mesclar juventude e experiência, tanto na faixa
etária quanto no tempo de carreira. Foi possível perceber que, para eles, não há uma
preferência sólida entre a forma da mão de obra, seja ela própria ou terceirizada. No entanto, a
maior parte prefere os profissionais que possuem especialização em uma atividade. A maioria
analisa que a qualidade da mão de obra ainda é regular; frisam a possível dificuldade em
conseguirem uma maior incidência de mão de obra qualificada; elencam qualidades como
Comprometimento, Responsabilidade e Atenção como sendo características fundamentais
para um bom colaborador. Dizem, também, que a dificuldade em seguir regras e a
desqualificação técnica por parte dos colaboradores, são os maiores problemas da mão de
obra moderna.
Pensando no futuro, os gestores prospectam que a mão de obra, a obtenção de
insumos, as questões logísticas e a aplicação de novas tecnologias serão os grandes desafios.
Dizem, também, que haverá uma diminuição considerável do número de colaboradores nos
canteiros. Este fato está relacionado com a probabilidade da maior incidência de obras prémoldadas e novos modelos construtivos, como Steel frame, por exemplo, que aliam mão de
obra reduzida e mais capacitada. Por fim, eles percebem que, com o passar do tempo, a
construção civil tende a se tornar cada vez mais sustentável e buscar mais alternativas
renováveis.
É possível perceber que o ramo da construção civil acaba sendo uma válvula de escape
para quem não possui melhores oportunidades. Isto acaba deixando vulnerável a capacidade
técnica do setor, até que os mesmos sejam capacitados na atividade que estão
desempenhando. É visível que os colaboradores têm vontade de crescer e evoluir, mas existe
certo acomodamento, aguardando que as empresas ofereçam tais melhorias. Também é fato
que os gestores procuram por profissionais mais capacitados, que possuam maior
conhecimento em determinada atividade, que sejam comprometidos e estejam aptos a formar
equipes mais sólidas e enxutas.
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Por mais que seja um processo difícil e demorado, a demanda das novas tecnologias
exigirá essa capacitação e poderá trazer, para a construção civil, um status de setor forte
tecnicamente. Para resultados expressivos, as empresas devem incentivar os colaboradores a
se especializarem com formação técnica, buscando propiciar um bom ambiente de trabalho,
com líderes eficientes e servidores. Também é preciso investir na saúde dos funcionários,
implementando exercícios regularmente para, dessa forma, atenuar possíveis problemas que
possam prejudicar o colaborador. Isso fará com que os mesmos trabalhem de forma saudável
e consigam oferecer bons resultados.
Os colaboradores, por sua vez, precisam enxergar as oportunidades com pró atividade;
entender que a construção civil precisa e busca pessoal qualificado em todas as áreas. Quando
o profissional se empenha em melhorar sempre, ele agrega com as empresas e promove um
crescimento mútuo.
Outro ponto fundamental para o despontar do setor, será a forma de gestão, por parte
dos engenheiros, em relação aos colaboradores. Não será suficiente ter a melhor mão de obra,
a mais qualificada, se o gestor não estiver disposto a trabalhar junto, sendo servidor e dando
todo o suporte necessário para o andamento das atividades e dos processos. Os líderes
precisam ser o exemplo de humildade, companheirismo e responsabilidade, para que os
liderados comprem a idéia e sigam seus caminhos, buscando o resultado final, de forma
conjunta.
A evolução só ocorrerá quando os dois lados trabalharem unidos para o bem comum.
Dessa forma a visão externa será diferente. Os profissionais podem buscar a construção civil,
não como última opção, mas como uma área promissora e rentável, chegando, assim, a bons
resultados para a empresa e para o colaborador.
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APÊNDICE 1 - Questionário sóciodemográfico

1 – Sexo: ( ) Feminino. ( ) Masculino
2 – Idade: __________________________________
3 – Estado civil: ______________________________
4– Quantidade de filhos: _______________________
5– Qual a sua escolaridade?____________________
6 – Fumante?

(A) Sim. (B) Não.

7– Há quanto tempo trabalha na construção civil? :
___________________________________________
8 – Qual sua área de atuação? : _________________
9 – Por que escolheu trabalhar na construção civil?
(A) Seguindo a carreira dos pais.
(B) Incentivo de amigos/conhecidos.
(C) Profissão que desejava.
(D) A única opção que encontrou.
(E) Salário.
10 – Está satisfeito com o seu trabalho?
(A) Sim.

(B) Não.

11 – Incentiva outras pessoas a ingressarem no seu ramo de trabalho?
(A) Sim.
(B) Não.
12 – Como adquiriu os conhecimentos necessários para trabalhar?
(A) Aprendeu com os pais.
(B) Aprendeu observando o trabalho de outras pessoas.
(C) Fez curso de formação técnica.
13 – Está satisfeito com os conhecimentos já adquiridos?
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(A) Sim.
(B) Não.
14 – Faria um curso de formação técnica?
(A) Sim
(B) Sim, caso fosse gratuito.
(C) Sim, caso recebesse um incentivo.
(D) Não.
15 – A empresa deveria oferecer cursos de capacitação regularmente?
(A) Sim
(B) Não.
16 - Pratica atividade física? (A) Sim.

(B) Não.

17 – A empresa deveria realizar atividades físicas dentro dos canteiros?
(A) Sim
(B) Não.
18 – Você faria atividade física no canteiro caso houvesse disponibilidade?
(A) Sim
(B) Não.
19 – Qual atividade física deveria ter regularmente nos canteiros?
____________________________________________
20 – Se não trabalhasse na construção civil, gostaria de trabalhar em que?
_____________________________________________
21 – Onde você imagina sua vida profissional daqui a 10 anos?
(A) Fazendo essa mesma atividade.
(B) Promovido para um cargo melhor dentro da empresa.
(C) Aposentado.
(D) Trabalhando em outro ramo.
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APÊNDICE 2 - Escala Indicadores de Prazer-sofrimento

Realização Profissional
Quantas vezes você se sentiu satisfeito com seu trabalho?

(

)

Quantas vezes você se sentiu motivado?

(

)

Quantas vezes você se sentiu orgulhoso do seu trabalho?

(

)

Quantas vezes você se sentiu realizado profissionalmente?

(

)

Quantas vezes você se sentiu valorizado?

(

)

Quantas vezes você se sentiu reconhecido?

(

)

Liberdade de Expressão
Quantas vezes você sentiu liberdade para negociar algo com seu chefe?

(

)

Quantas vezes você sentiu liberdade para falar do seu trabalho com os colegas?

(

)

Quantas vezes você sentiu solidariedade/cooperação entre os colegas?

(

)

Quantas vezes você sentiu confiança nos seus colegas?

(

)

Quantas vezes você sentiu liberdade para expressar sua opinião no local de trabalho?(

)

Quantas vezes você sentiu liberdade para usar sua criatividade?

(

)

Quantas vezes você sentiu liberdade para falar sobre seu trabalho com seu chefe?

(

)

Esgotamento Profissional
Quantas vezes você sentiu esgotamento emocional?

(

)

Quantas vezes você sentiu estresse?

(

)

Quantas vezes você sentiu insatisfação com seu trabalho?

(

)

Quantas vezes você se sentiu sobrecarregado?

(

)

Quantas vezes você se sentiu frustrado?

(

)

Quantas vezes você se sentiu inseguro?

(

)

Quantas vezes você se sentiu com medo?

(

)

Falta de Reconhecimento
Quantas vezes você sentiu falta de reconhecimento do seu esforço?

(

)
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Quantas vezes você se sentiu desvalorizado?

(

)

Quantas vezes você se sentiu indignado?

(

)

Quantas vezes você se sentiu inútil?

(

)

Quantas vezes você se sentiu desqualificado?

(

)

Quantas vezes você se sentiu injustiçado?

(

)

Quantas vezes você se sentiu discriminado?

(

)

APÊNDICE 3 - Questionário para engenheiros (as)

1 - Idade: _______________
2 - Quantos anos no mercado? ___________
3 - Você prefere trabalhar com:
( ) Mão de obra própria
( ) Mão de obra terceirizada
4 - Você prefere trabalhar com:
( ) Profissionais que façam de tudo um pouco.
( ) Profissionais especializados em uma atividade.
5 – Na sua região existe mão de obra qualificada em qual área? Escolha no máximo 3 opções.
( ) Armação
( ) Carpintaria
( ) Alvenaria
( ) Hidráulica
( ) Elétrica
( ) Reboco
( ) Gesso
( ) Piso
( ) Pintura
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Outra _____________________
6 - Qual sua opinião sobre a qualidade da mão de obra atual?
( ) Ruim
( ) Regular
( ) Boa
( ) Ótima
7 - Quais qualidades são indispensáveis em um colaborador da construção civil?
_____________________________________________
8 - Em uma palavra, qual a maior dificuldade da mão de obra moderna?
_________________________________
9 - Qual o maior desafio do gestor atual?
( ) Mão de obra
( ) Insumos
( ) Prazos
( ) Fornecedores
10 - Qual será o maior desafio do gestor do futuro?
__________________________________________
11 - No futuro a mão de obra será apenas especializada?
( ) Sim
( ) Não
12 - Existe uma tendência de diminuição da mão de obra nos canteiros?
( ) Sim
( ) Não
13 - As estruturas pré-moldadas serão predominantes no futuro?
( ) Sim
( ) Não
14 - Energia renovável e sustentabilidade serão predominantes no futuro?

40

( ) Sim
( ) Não
15 - No futuro, obras protendidas substituirão o concreto armado?
( ) Sim
( ) Não
16 - No futuro, Steel frame e Wood frame serão predominantes?
( ) Sim
( ) Não
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