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Houve uma época em que ao construir pensava-se em contratar um pedreiro e 
alguns serventes e a equipe estava montada. Hoje, com o aprimoramento dos 
materiais de construção e a exigência de qualidade dos serviços, tornou-se 
impossível uma solução tão simplista. 
 
Saiba que a mão-de-obra representa de 45 a 50% do custo da construção e por isso 
é necessário conhecer a função de cada profissional e em que momento ele entra 
na obra. 
 
Arquiteto: cria o projeto, aprova as plantas. Fiscaliza a obra, junto com o 
Engenheiro, para garantir que seja executada conforme o projeto. É o primeiro a ser 
contratado e deve acompanha-lo até o final da obra. 
 
Engenheiro: executa os projetos arquitetônicos, estrutural, elétrico e hidro-sanitário. 
Orienta  o mestre de obras a respeito de questões técnicas e acabamentos. Atua 
desde as fundações até a conclusão da obra. 
 
Mestre de obras: é o intermediário entre o Engenheiro e os funcionários. Conhece 
todas as etapas da obra e confere a execução de cada serviço. O ideal é que 
acompanhe a obra desde as fundações até a conclusão, pois será a memória da 
execução. 
 
Pedreiro: faz serviço de alvenaria, revestimentos de paredes e de pisos. Atua desde 
a montagem do canteiro até os acabamentos. 
 
Carpinteiro: prepara os andaimes e as formas estruturais para vigas e pilares. Em 
alguns casos, faz o telhado. Estará presente desde a montagem do barracão e dos 
tapumes, até a conclusão da estrutura. 
 
Armador ou ferreiro: corta, dobra e monta os ferros estruturais. Atua desde as 
fundações até a conclusão da última laje. 
 
Servente: auxilia todos os profissionais da obra. Transporta materiais, prepara 
argamassa, limpa o canteiro. 
 
Eletricista: sua primeira participação é na ligação elétrica para o canteiro de obras. 
Retorna durante a montagem das lajes, para embutir as caixas e tubulações. 
Reaparece quando está pronta a alvenaria  para colocar conduítes, tomadas e 
interruptores. Após  o fechamento da obra, retorna para a fiação, e só depois a 
instalação dos pontos de tomadas. 
 
Instalador hidráulico: chega à obra no início, para instalar um ponto de água. 
Paralelo à estrutura e alvenaria, coloca as tubulações, redes de água fria e quente e 
esgotos. Retorna na fase de acabamentos para instalar as peças, louças e metais. 
 
Telhadista: especializado em estruturas de telhados e colocação de telhas, aparece 
na obra depois de concluídos alvenaria e concreto. 
 
Profissionais de acabamento: 
Marceneiro: instala portas, janelas, assoalhos e lambris. 
Ceramista ou azulejista: coloca cerâmicas em pisos e paredes. 
Marmorista: assenta e dá acabamento às pedras de pias , pisos e paredes. 
Gesseiro: realiza trabalhos com gesso: forros, sancas, roda-forros. 
Pintor:  emassa e pinta as paredes. (Não esqueça que as pinturas especiais dão 
efeitos inusitados aos espaços! ). 


