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1 INTRODUÇÃO 
 

Temos como objetivo realizar um estudo de como a economia do nosso país 

pode influenciar no custo e no orçamento de um projeto da construção civil em 

Minas Gerais (MG). Poderão ser verificadas oscilações de oferta de mercado x 

mão de obra, verificando seus reflexos em cenários de ascensão do mercado 

imobiliário, como também em casos de desaceleração. O setor da construção 

civil, como qualquer outro setor produtivo, necessita de mão-de-obra 

qualificada, mas, conforme a realidade se mostra, o resultado é bem diferente 

para o setor de edificações, sendo que grande parte da execução é 

artesanalmente realizada por esses profissionais, que em sua maioria são 

oriundos das classes sociais menos favorecidas, além de baixo nível de 

escolaridade, às vezes mesmo analfabeta, e sem qualificação técnica 

adequada. O atual cenário observa que há um grande número de profissionais 

desqualificados ou inadequados a essas atividades, podendo, portanto, gerar 

serviço mal executado, baixa qualidade, baixa produtividade, retrabalhos e 

atrasos, dentre outros problemas. Isso reflete diretamente na gestão do projeto 

como um todo, principalmente por ter uma mão-de-obra incompatível. Dessa 

forma, se irá gastar mais do que inicialmente previsto.  
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2  JUSTIFICATIVA  
  

Este tema foi escolhido devido o momento atual em que passamos no Brasil, 

se observa uma situação econômica desfavorável, com indexadores negativos, 

crescimento do PIB estagnado, aumento da Taxa Selic e, consequentemente, 

dos juros de mercado, em especial os juros aplicados ao sistema habitacional.  

As previsões de investimentos dos investidores, incorporadores e construtores 

estão em níveis muitos abaixo daqueles tradicionalmente projetados, pois, o 

desenvolvimento da construção civil está muito atrelado ao desenvolvimento de 

outros pilares, especialmente do setor privado, grande financiador e destino do 

produto final do setor construtivo.  
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3  DESENVOLVIMENTO 
 

As previsões de investimentos para eventos no Brasil como a Copa do Mundo 

em 2014 e as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, além de investimento do 

poder público como o PAC (Programa de Aceleração ao Crescimento) e o 

programa Minha Casa Minha Vida patrocinando pela Caixa Econômica 

alavancando a economia. Segundo o Sindicato da Indústria da Construção de 

Minas Gerais (SindusCon-MG) que a construção civil teve um crescimento de 

74,25% nos últimos 20 anos e seu avanço médio anual foi de 2,82%, sendo 

que o auge do desenvolvimento neste período foi registrado no ano de 2010, 

quando o PIB brasileiro da construção civil teve alta de 11,6%. Mas no período 

de 2010 a 2012, a indústria da Construção Civil no Brasil cresceu acima do PIB 

e somente em 2013, apresentado um resultado um pouco abaixo, onde será 

observado no gráfico abaixo (Luchezzi Celso e Terence Cesar, 2015). 

 

                                                  Figura 1 

De acordo com a assessoria de comunicação do Sinduscon-MG, o mercado 

imobiliário de Belo Horizonte fechou em 2014 com incremento de 26,09% nas 

vendas em relação ao ano passado, era 2.434 para 3.069 unidades. Ocorreu 

um aumento de 33,98%, saindo de 2.778 apartamentos novos em 2013 para 
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3.722 no ano passado. Mesmo apresentando esses resultados positivos, 

conforme descrito acima, o indicador de Velocidade de Vendas, que registra o 

dinamismo na comercialização de imóveis, apresentou redução de 1,56 pontos 

percentual, passando de 9,25% na média do ano 2013 para 7,69% na média 

do ano 2014.  

Segundo o estudo do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), entre dezembro 

de 2010 e setembro de 2014, o retorno sobre patrimônio (ROE) das 

companhias de construção civil caiu drasticamente, com a média das 

rentabilidades passando de 15,4%, em 2010, para 0,4% em 2014. O ROE 

indica quanto à empresa conseguiu extrair de lucro em relação ao que foi 

investido no negócio. O levantamento inclui informações de 12 das principais 

companhias de construção civil com ações negociadas na Bovespa: Brookfield, 

CR2, Cyrela, Even, Eztec, Gafisa, JHSF, MRV, PDG, Rodobens, Rossi e 

Tecnisa. Segundo Eric Barreto, professor do Insper “para cada R$ 1 em ativos, 

o retorno médio em receita líquida foi de R$ 0,29, em 2014, e de R$0,48 em 

2010”. E mesmo com a desaceleração do mercado imobiliário, os gastos com 

mão de obra seguem com aumentos acima da inflação. O Índice Nacional da 

Construção Civil medido pelo IBGE foi de 7,74% em 2014, enquanto a inflação 

(IPCA) no mesmo período ficou em 6,41%. Outro indicador que mede o custo 

do trabalho na construção civil, apurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), 

mostra que a mão de obra ficou 8,49% mais cara dentro do Índice Geral de 

Preços. 

Segundo Ana Maria Castelo, “O peso da mão de obra nos custos da 

construção civil têm crescido substancialmente. Entre o período de maio de 

2011 a maio de 2012 a força de trabalho obteve reajuste superior a 10%. Isso 

impacta em todo o setor”. Em 2012 apresentava um cenário de mercado 

aquecido e de escassez de trabalhadores, fez com que tivesse reajustes 

salariais bem acima da inflação. Essa demanda por mão de obra nesse período 

exercia um peso cada vez maior no custo dos empreendimentos. E na maioria 

das vezes trabalhadores sem a qualificação devida para exercer tais 

atividades. A má-qualidade da formação dos trabalhadores brasileiros, além de 

afetar a competitividade do País, prejudica, inclusive, programas e ações 
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voltados para a redução da exclusão social, temos como exemplo disso é que 

tanto a Lei do Aprendiz quanto a Lei de Cotas para Pessoas Com Deficiência 

não estão alcançando os resultados esperados justamente em 

função da inexistência de pessoal com alguma qualificação para ocupar postos 

de trabalho. O perfil do trabalhador da Construção Civil pode ser analisado sob 

dois pontos de vista diferentes. Sob o ponto de vista social, aborda os aspetos 

referentes a sexo, vulnerabilidade social e grau de escolaridade. Sob o ponto 

de vista económico, abrange os aspetos de renda, vulnerabilidade económica, 

rotatividade e nível de emprego. As principais e predominantes características 

da mão-de-obra na construção civil são: 

 

 Predominância do sexo masculino;  

 Procedência da zona rural;  

 Baixa remuneração;  

 Alta rotatividade; 

 

Estão diretamente ligados ao estaleiro de obra, como mestre-de-obras, 

encarregados, pedreiro, pedreiro de acabamento, serventes, carpinteiros, 

armadores, bombeiros, eletricistas, pintores, gesseiro entre outros.   

 

Segundo um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

somente 18% dos trabalhadores que buscam emprego no país tem algum tipo 

de qualificação, o que eleva para 7,5 milhões o número de trabalhadores sem 

qualquer qualificação ou experiência buscando trabalho no Brasil. Com isso 

impactando diretamente na execução de uma obra, podendo acarretar diversos 

problemas como atrasos na entrega, gasto excessivo com materiais, a 

rotatividade e perda de qualidade. Destaca-se um dos aspectos mais 

desafiadores do controle de custo de um projeto é o controle da produtividade. 

Produtividade nada mais é uma medida da taxa de produção por unidade de 

tempo ou esforço, normalmente medido em horas de trabalho e é 

extremamente importante no contexto dos contratos, porque ela é diretamente 

responsável pelo sucesso ou fracasso de um empreendimento. Contudo, a 

produtividade pode ser deteriorada por razões diversas, de responsabilidade da 
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parte do contratante e da parte contratada, segue abaixo um dos principais 

problemas que pode acontecer, aonde impacta diretamente no custo do 

projeto:  

 

 Fornecimento de projetos sem compatibilização e projetos básicos 

falhos e em consequência exigindo constantes revisões; 

 Trabalhos fora da sequência executiva; 

 Projetos interrompidos e retomados dos trabalhos, motivadas pelos fatos 

citados acima e entre outros, produzindo a necessidade de reorganizar e 

reordenar os recursos diretos e indiretos;  

 Aumentar muito os recursos previstos para uma frente não significativa; 

 Deslocamento de atividades previstas para período seco, para o 

chuvoso; 

 Materiais, ferramentas e equipamentos de escassez; 

 Alta rotatividade da mão de obra e excesso de horas extras; 

 Interfaces e interferências imprevistas; 

 Falhas de gestão de pessoal; 

 Supervisão com grande equipe e/ou sem comando; 

 Falta de previsibilidade em relação às obrigações da Contratante; 

  

Os fatos que produzem ineficiência são frequentemente tão entrelaçados, que 

cada um, mesmo que aparentemente de menor importância, desencadeia 

reflexos negativos no desenvolvimento lógico das atividades do contrato e 

multiplicam os problemas. Pode-se dizer que atingem de maneira sistêmica e 

em efeito cascata, quando as atividades são atingidas pelos fatos citados 

anteriormente, existe um efeito nocivo e irreversível, e difícil de rastrear. 

 

Em 2015 o cenário apresenta inverso, de acordo com Furletti Daniel e Ieda 

Pereira, pode se mensurar através dos valores do 1º trimestre de 2015 em 

relação igual o período do ano anterior em que demonstrou redução de 7,2% 

nas atividades do setor. Já em comparação dos três primeiros meses de 2015 

com o último trimestre de 2014 revelou queda de 0,5% e a taxa acumulada nos 
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últimos quatro trimestres, frente aos quatro trimestres imediatamente 

anteriores, também foi negativa -6,4%. Esses números refletem na economia 

do País no setor. O cenário é caracterizado pelos juros altos, pela inflação 

persistente, pelo enfraquecimento do mercado de trabalho e demissões em 

massa, pelo baixo nível de confiança de empresários, investidores e 

consumidores postergando investimentos, refletindo diretamente nas atividades 

da Construção e no seu entorno. 
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4 CONCLUSÃO 
 

Atualmente se observa que muitas construtoras estão sendo comedidas em 

relação aos lançamentos de novos empreendimentos e bastante focadas em 

redução de custos. Elas possuem seus estoques bem abastecidos, portanto 

irão manter o foco na venda dos imóveis prontos ou já lançados, principalmente 

devido às mudanças dos tais ajustes econômicos, realizados pelo governo 

federal. No 3º trimestre de 2015, se tem uma perspectiva de que o país tenha 

uma organização da política macroeconômica e da manutenção dos 

investimentos estáveis. E é importante ressaltar alguns aspectos que possam 

contribuir positivamente, como: a contribuição positiva do maior compromisso 

do governo federal com a contenção da inflação, com o ajuste fiscal e o 

impulsionamento das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

para incentivo para mercado em geral. 

A engenharia de custos e orçamento tem sido uma ferramenta imprescindível e 

já bem utilizada nas empresas para proporcionar melhorias nos processos 

orçamentários e de controle dos custos reais desde o início do 

empreendimento até a entrega final, evitando retrabalhos, custos 

desnecessários e apuração e controle dos custos reais do empreendimento. 

Não deixando os custos “estourarem” e causando prejuízos para as empresas 

e seus acionistas. 
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