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RESUMO 

Diante da expansão da construção civil no país, e em especial no estado de Goiás, o 

mercado se deparou com a escassez da mão-de-obra de boa qualidade. Esse momento 

propiciou o crescimento da oferta de empreiteiros para realização de serviços que antes eram 

executados por mão-de-obra própria. Assim sendo, se tornou fundamental o correto 

gerenciamento de subcontratados para cumprir prazos e custos. 

O trabalho teve como principais abordagens a exposição de dados teóricos sobre a 

gestão de empreiteiros, para depois serem realizados estudos de casos para definir a realidade 

de gestão na cidade de Goiânia. Através dessas abordagens, foi traçado um paralelo entre o 

modelo ideal de gerenciamento proposto pelas bibliografias pesquisadas e o modelo atual 

realizado na construção civil goiana, podendo assim levantar as causas dos problemas 

encontrados e as possíveis resoluções para os mesmos. 

Na exposição teórica o foco se deu na apresentação da correta ação dos construtores 

para com os empreiteiros. Foram apresentados como devem ser feitos os contratos para que a 

empresa executora sempre se garanta com embasamento legal perante aos empreiteiros, a 

maneira de se lidar com os funcionários terceirizados em relação às normas de segurança, 

como inserir os empreiteiros no planejamento da obra e por fim como garantir que os 

empreiteiros realizem seus serviços com qualidade e produtividade dentro dos padrões 

estabelecidos pela construtora. 

Já os estudos de casos se deram pela realização de questionários destinados a três 

construtoras de Goiânia. Esses questionários foram destinados as pessoas diretamente ligadas 

ao gerenciamento de empreiteiros, que são elas: Mestre de Obra, Engenheiro Residente, 

Coordenador e Diretor. Os questionários apontaram diferentes maneiras de gerenciamento dos 

empreiteiros bem como diferentes problemas enfrentados pelos profissionais que lidam com a 

gestão dos empreiteiros.  

 

Palavras-Chave: Gestão de empreiteiros, contratos, segurança do trabalho, 

qualidade e produtividade. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

1.1. INTRODUÇÃO AO TEMA 

Até meados da década de 90, a maioria das construtoras mantinha uma grande 

quantidade de funcionários em seus quadros, executando apenas serviços muito específicos 

com o auxílio de empreiteiros. Um mercado mais aquecido proporcionava às empresas a 

condição de manter equipes próprias, com a garantia da continuidade dos serviços (CHOMA 

2007). 

 Com o desaquecimento do mercado, o custo da manutenção das grandes equipes 

passou a pesar no dia-a-dia das empresas, uma vez que deixou de ocorrer à continuidade dos 

serviços em razão das incertezas do mercado. A saída foi enxugar os quadros ao máximo e 

contratar empreiteiros para execução de grande parte dos serviços. 

Essa transição provocou, inicialmente, uma série de problemas. As construtoras 

não possuíam um modelo de gestão voltado à integração de diversos parceiros, uma política 

para descobrir e desenvolver essas empresas e, principalmente, muitos não conheciam as 

conseqüências de se contratar uma empreiteira que não recolhe impostos e encargos 

adequadamente. Depois dessa fase, não foram poucas as construtoras que resolveram 

abandonar a idéia de terceirização e voltaram a trabalhar com as próprias equipes (CHOMA 

2007). 

Com o grande avanço do mercado da construção civil na virada do século, os 

empreiteiros se tornaram fundamentais para as construtoras. Devido a escassez de mão-de-

obra qualificada e também a economia que a subcontratação trazia para as empresas 

contratantes, pois com a terceirização dos serviços os gastos com encargos sociais e 

desmobilização de pessoal ao final de obra são bastante reduzidos. 

Atualmente, muitas empresas atuam nas funções de gerenciamento e 

planejamento da produção sendo que as reais construtoras são as empresas terceirizadas. 

Porém, há enormes dificuldades em gerenciar esse modelo de parceria devido ao grande 

número de empresas envolvidas e também a qualificação de tais empresas.  
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Na maioria das vezes os resultados não são satisfatórios porque muitas 

construtoras acreditam que após fechado o contrato a responsabilidade deixa de ser da 

contratante e passa a ser da contratada. Porém, as terceirizadas são empresas de pequeno porte 

e pouco estruturadas, com profissionais de baixa qualificação e grande rotatividade. Para que 

as empresas possam contar com empreiteiros que exerçam suas funções com alta qualidade, 

produtividade e economia é necessário que elas os capacitem. 

1.2. OBJETIVOS 

Seguem os objetivos principais e secundários do presente trabalho. 

1.3.1 Objetivo Principal  

O principal objetivo do trabalho é traçar um paralelo entre o modelo ideal de 

gerenciamento de empreiteiros proposto pelas referências bibliográficas adotadas e o que é 

feito no mercado atualmente. Dessa forma, se pode constatar o que deve ser melhorado para 

que se atinjam melhores resultados tanto no aspecto referente à qualidade quanto 

produtividade. 

1.3.2 Objetivos Secundários 

⋅⋅⋅⋅ Avaliar noções de gerenciamento de empreiteiros dos componentes 

administrativos da obra (mestre-de-obras, engenheiro residente e coordenador). 

⋅⋅⋅⋅ Levantar dados referentes à qualidade e produtividade dos empreiteiros que 

estão no mercado. 

⋅⋅⋅⋅ Identificar se os empreiteiros conseguem se enquadrar na “filosofia” de 

trabalho das empresas contratantes. 
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CAPÍTULO 2 - METODOLOGIA 

A pesquisa se dará, principalmente, através de estudo de casos em obras de 

Goiânia. Tal estudo será composto por um questionário destinado a mestre-de-obras, 

engenheiros residentes e coordenadores, além de levantamento de dados por meio de fichas de 

verificação de serviços obtidas na obra “B” pois esta possui tanto mão-de-obra própria quanto 

terceirizada.  

2.1.  DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS 

As empresas envolvidas no estudo possuem obras de edificação vertical em 

Goiânia. 

A empresa “A” possui certificação ISO 9001 e é certificada no Plano Brasileiro da 

Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H). Na obra analisada a empresa terceiriza 

todos os serviços, contando apenas com equipe administrativa própria e equipe de apoio 

(ajudantes, operador de guincho e operador de betoneira). 

A empresa “B” possui ISO 9001 e é certificada no Plano Brasileiro da Qualidade 

e Produtividade do Habitat (PBQP-H). A empresa, usualmente, conta com mão-de-obra 

própria, porém na obra analisada devido ao cronograma apertado foi necessária a terceirização 

de várias frentes de serviço. 

A empresa “C” possui certificação ISO 9001 e é certificada no Plano Brasileiro da 

Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H). Na obra analisada a empresa terceiriza 

todos os serviços, contando apenas com equipe administrativa própria e equipe de apoio 

(ajudantes, operador de guincho e operador de betoneira). 

A obra “A” é caracterizada como uma obra residencial de padrão médio para 

Goiânia, localizada em uma região nobre da cidade. Composta por uma torre de 28 

pavimentos, sendo 2 subsolos, térreo, mezanino, pavimento de lazer, 23 pavimentos tipo e 

ático, cada pavimento tipo é formado por oito apartamentos de dois quartos, sendo 1 suíte, 

com área privativa de 64,12 m².  
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A obra “B” é um Centro Cultural, com área total de 2.688,91 m², composto por 01 

auditório com capacidade aproximada de 600 pessoas sentadas divididas no térreo e no 

mezanino, 01 palco, 07 camarins, 04 salas múltiplo uso, 02 plenários, sanitários, vestiários e 

demais dependências afins. Incluí-se também área externa composta de estacionamento e 

arruamento asfaltado. 

A obra “C” é caracterizada como uma obra comercial de alto padrão, com uma 

torre, com área do terreno de 3232,30 m², com 400 vagas de garagem, com 302 salas 

comerciais variando de 27 m² a 608 m², com 8 elevadores, lobby com pé direito triplo e 

mezanino com espaço de convivência, paisagismo, fontes e espaços contemplativos.  

2.2. QUESTIONÁRIO 

Foi elaborado um questionário destinado a mestre-de-obras, engenheiro residente, 

coordenador e diretor técnico, buscando extrair como cada componente da empresa lida com 

o gerenciamento de empreiteiros. 

As perguntas foram baseadas na obra “Como Gerenciar Contratos com 

Empreiteiros” de André Augusto Choma e também nas sugestões feitas pelo orientador do 

trabalho professor Ulisses Ulhôa. 

2.2.1 Mestre-de-obras 

1) O engenheiro residente dá respaldo ao senhor para cobrar dos empreiteiros? 

2) Como o senhor avalia o comprometimento dos funcionários dos empreiteiros? 

Freqüência dos funcionários é ruim? São solícitos para resolução de problemas e 

soluções? 

3) O senhor encontra dificuldades em fazer os funcionários de empreiteiros usarem 

EPI’s? 

4) Como o senhor avalia a qualidade dos serviços prestados pelos funcionários de 

empreiteiros? Em quais aspectos deixam a desejar? 

5) Se o senhor pudesse escolher entre ter uma equipe terceirizada ou uma equipe própria, 

qual escolheria? E por quê? 
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6) O senhor acaba assumindo tarefas destinadas aos empreiteiros para não prejudicar o 

andamento da obra? A que isso se deve. 

2.2.2 Engenheiro Residente 

7) Como está a oferta de empreiteiros no mercado? 

8) Como é feita a contratação de empreiteiros? É baseada apenas no “menor preço” ou se 

leva em consideração o histórico de obras e documentação. Qual o fator que mais 

influencia, por quê? 

9) Há um modelo padrão para contratação? Qual o modelo? 

10) Como o senhor avalia o modelo de contrato proposto pela empresa? O contrato 

consegue cobrir todas as variáveis ou, em alguns casos, abre brechas favoráveis ao 

empreiteiro? 

11) Normalmente o empreiteiro tem escritório físico em algum local? 

12) O empreiteiro fornece serviços para mais empresas ou ele é exclusivo? 

13) No fechamento do contrato, como é definido quais ferramentas e equipamentos de 

proteção (EPI’s) são fornecidos pela contratada e quais serão fornecidas pela 

contratante? 

14) Os empreiteiros, geralmente, possuem toda a documentação necessária (da empresa e 

de seus funcionários) em ordem, tanto para fechar o contrato quanto para emissão de 

nota fiscal (FGTS, INSS, etc)? 

15) Os funcionários de empreiteiros se enquadram nas normas de segurança, uso de EPI’s 

e uso adequado de ferramentas? Se não, quais os motivos do não cumprimento? 

16) Os empregados dos empreiteiros normalmente têm qual nível de qualificação, 

comprometimento e organização? Como a empresa faz para treiná-los (quando e quem 

ministra o treinamento)? E a rotatividade não atrapalha? Como fazem? 

17) Os proprietários de empreiteiras demonstram preocupação em relação a segurança de 

seus funcionários na obra ou tal preocupação se dá apenas pela contratante? 

18) Com que freqüência empreiteiros “abandonam” a obra antes da conclusão de seus 

serviços? Quais medidas são tomadas, pela administração da obra, quando isso ocorre? 

O empreiteiro é acionado judicialmente? 
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19) Com que freqüência empreiteiros alegam não ser possível executar o serviço pelo 

preço combinado inicialmente? Quais as alegações mais comuns? O aditivo é feito ou 

se procura outro empreiteiro para substituí-lo? 

20) Os empreiteiros dão garantia nos serviços executados? Como isto acontece? Quanto 

tempo? É feita retenção mensal? Qual o valor em %? Quando ela é devolvida ao 

empreiteiro? 

21) Como são feitas as medições? Há pagamentos parciais? Como evitam a falta de 

terminalidade dos serviços? 

22) Como fazem para que os empreiteiros cumpram o cronograma dos serviços? O 

cronograma é passado para eles? Acompanhado diariamente? E se não cumprirem? 

23) Os empreiteiros acompanham os serviços ou vão à obra apenas para acompanhar 

medições? Se não, eles colocam encarregados?  

24) Há avaliação periódica dos empreiteiros? Qual periodicidade? Quais critérios são 

utilizados? 

25) Se fosse possível escolher entre mão de obra terceirizada e própria, qual escolheria? E 

por quê? 

26) O volume de retrabalho é grande ou pequeno? A que isso se deve? 

2.2.3 Coordenador 

27) A empresa possui interesse na fidelização de empreiteiros? Por quê?  

28) Quais serviços são terceirizados pela empresa e quais são executados com mão de obra 

própria? Quais critérios são usados para definir isso. 

29) Os engenheiros fecham os contratos com a antecedência necessária ou os contratos são 

fechados já com o empreiteiro executando o serviço? Se não, porque isso ocorre? 

30) De forma geral, como o senhor avalia a capacidade de gestão de empreiteiros do corpo 

técnico de engenheiros da empresa? Aspectos positivos e negativos. O que deveria ser 

feito para melhorar. 

31) Os empreiteiros são acessíveis para resolução de problemas pós entrega de obra? Se 

não, como a empresa procede? 

32) O senhor avalia que alguns serviços não deveriam ser terceirizados? Quais e por quê? 
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33) Após a entrega da obra, quais problemas são mais recorrentes? E, dentre esses, quais 

são de responsabilidade de empreiteiros? 

34) Quais critérios são utilizados para comparar os custos de serviços empreitados e não 

empreitados? 

2.2.4 Diretor Técnico 

35) Porque a empresa optou pela terceirização? Quais fatores foram levados em conta. 

36) A empresa já possuiu mão de obra própria? Se sim, comparando com o modelo atual, 

qual modelo é melhor? Por quê? 

37) A qualificação do Engenheiro da Obra está à altura das necessidades de boa gerência e 

cumprimento de metas dos empreendimentos? O que faltaria? 
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CAPÍTULO 3 - CONTRATAÇÃO 

3.1. INTRODUÇÃO 

Nos contratos de subempreitada responderá o subempreiteiro pelas 

obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo, 

todavia, aos empregados, o direito de reclamação contra o empreiteiro 

principal pelo inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro.  

Parágrafo único - Ao empreiteiro principal fica ressalvada, nos termos da 

lei civil, ação regressiva contra o subempreiteiro e a retenção de 

importâncias a este devidas, para a garantia das obrigações previstas neste 

artigo. (Consolidação das Leis Trabalhistas, art. 455). 

O momento mais importante da relação entre empresa e empreiteiro é a 

contratação. Nesse momento, são negociadas todas as condições de trabalho, metas, 

pagamentos e serviços a serem executados. Portanto, é a melhor oportunidade para se prevenir 

contra futuros problemas de qualquer ordem, pois o contratante responde solidariamente sobre 

os atos do empreiteiro. 

Dessa forma, é de fundamental importância uma análise criteriosa sobre todas as 

referências apresentadas pelos empreiteiros. Mas para que isso seja feito corretamente é 

necessário tempo. A contratação deve estar integrada ao planejamento geral da obra, 

possibilitando ao gestor da obra posicionar essa etapa em relação às metas subseqüentes. 

Outro ponto igualmente importante é a elaboração do contrato. Tal contrato deve 

abranger todos os serviços que serão prestados, além de, descrever os materiais a serem 

usados durante a execução, alertar sobre o uso de equipamentos de proteção, e todas as outras 

considerações que a empresa contratante julgar importante. Procedendo assim, a empresa 

contratante cria mecanismos jurídicos de proteção caso o empreiteiro não cumpra o que foi 

firmado em contrato. 
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3.2. VERIFICAÇÕES INCIAIS 

Abaixo os principais itens a serem checados pelo engenheiro residente no instante 

da contratação de um empreiteiro. 

3.2.1 Referências 

No momento da contratação o gestor da obra deve solicitar ao menos três 

referências recentes de serviços que o empreiteiro tenha executado. Em seguida, é 

recomendável entrar em contato com as pessoas indicadas para verificar a veracidade das 

informações e, se possível, visitar algumas dessas obras para averiguar se o empreiteiro 

atende ao padrão de acabamento necessário (CHOMA 2007). 

Também é importante verificar se a empresa do empreiteiro é a mesma que 

executou os serviços indicados, porque os responsáveis pela firma podem ter trabalhado nas 

obras citadas como empregados de outra empreiteira, ou podem ter fechado a empresa e 

aberto outra com um nome diferente. Tudo isso pode indicar problemas, principalmente no 

que se refere ao recolhimento de impostos e existência de ações trabalhistas pendentes 

(CHOMA 2007). 

3.2.2 Documentação da Empresa Empreiteira 

No ato da contratação o engenheiro residente deve solicitar ao empreiteiro os 

seguintes documentos: 

⋅⋅⋅⋅ Alvará de Funcionamento. 

⋅⋅⋅⋅ Copia do cartão do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 

⋅⋅⋅⋅ Contrato Social. 

⋅⋅⋅⋅ Certidão Simplificada da Junta Comercial. 

⋅⋅⋅⋅ Certidão Negativa da Justiça do Trabalho. 
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⋅⋅⋅⋅ Certidão Negativa de Débito do Sindicato dos Trabalhadores da Construção 

(SINTRACON). 

⋅⋅⋅⋅ Certidão Negativa de Débito do Sindicato da Indústria da Construção Civil 

(SINDUSCON). 

⋅⋅⋅⋅ Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS). 

Dessa forma, a empresa contratante consegue evidenciar se o empreiteiro está 

com algum problema em relação a impostos e encargos atrasados, reclamatórias trabalhistas e 

problemas com sindicatos. Com isso, o contrato não pode ser firmado enquanto a empreiteira 

não estiver em ordem com toda a documentação. 

É importante que o engenheiro residente exija, mensalmente, cópia da Guia de 

Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) do mês anterior, recolhida 

no Cadastro Específico do INSS (CEI) da obra em que está trabalhando, confirmando o 

pagamento do INSS dos funcionários. É recomendável só efetuar o pagamento da medição do 

empreiteiro após a entrega da GFIP (CHOMA 2007). 

3.2.3 Documentação dos Funcionários da Empreiteira 

Além de verificar toda a documentação da empreiteira o engenheiro residente tem, 

também, que verificar se todos os funcionários possuem registro em carteira. Sem o registro, o 

funcionário pode acionar a construtora na justiça para receber os valores que deveriam ter 

sido pagos pelo empreiteiro. 

Dessa maneira, caso o funcionário não possua registro em carteira a construtora 

pode ser autuada pelo Ministério do Trabalho estando sujeito a graves sanções. O problema se 

torna ainda mais grave quando o funcionário é vitima de algum acidente de trabalho, nesse 

caso, a construtora se torna a principal responsável pelo acontecimento e termina arcando com 

processos e multas que custam muito mais para a empresa que qualquer esforço de 

fiscalização para regularizar a situação dos funcionários de empreiteiros (CHOMA 2007).  
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É importante que o gerente da obra solicite ao empreiteiro os seguintes 

documentos de todos os funcionários: 

⋅⋅⋅⋅ Cópia da Carteira de Trabalho Assinada. 

⋅⋅⋅⋅ Cópia da Ficha de Registro do Funcionário, com foto. 

⋅⋅⋅⋅ Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO). 

Tais documentos garantem que os funcionários são realmente registrados pelo 

empreiteiro e devem permanecer na obra durante todo o prazo de execução do 

empreendimento a fim de atender alguma eventual fiscalização.  

3.2.4 Negociação de Preços e Modalidades de Contrato 

Essa etapa é vista por muitos como a principal dentro da contratação do 

empreiteiro pela construtora, pois é o ponto onde a construtora tem a oportunidade de garantir 

que os serviços sejam executados dentro do orçamento, ou até mesmo abaixo dele (CHOMA 

2007). 

Portanto, é imprescindível uma clara descrição de todos os serviços que serão 

executados com levantamentos quantitativos acompanhados de projetos detalhados e 

procedimentos padronizados de execução da construtora. 

Existem várias modalidades de contratação de serviços de mão-de-obra para 

construção. As mais comuns são: por preços unitários, valor fixo (global ou por etapa), por 

administração (homens-hora). 

3.2.4.1 Contratação por preços unitários 

Nesse modelo, cada serviço a ser executado é discriminado em quantidades e é 

dado um preço para cada unidade. De tal forma, o empreiteiro será remunerado de acordo 

com a quantidade executada seguindo preços pré-definidos. 

O engenheiro deverá estar atento à questão dos detalhes de acabamento e 

arremates na hora de realizar as medições. Freqüentemente os empreiteiros executam com 
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rapidez serviços que aparentam uma produção maior, mas colocam poucos funcionários para 

executar serviços demorados, como recortes e “requadros”. Para o empreiteiro isso é 

vantajoso, porque ele recebe mais nas medições por ter “produzido muito”, deixando a parte 

mais demorada para depois. Para o gestor da obra, o fato de o empreiteiro deixar para trás 

arremates significa atrasar etapas posteriores. 

Portanto, para evitar problemas o critério de medição deve ser claramente definido 

no contrato. Optando por negociar com o empreiteiro a execução de recortes e arremates 

dentro dos preços unitários contratados. 

3.2.4.2 Contratação por valor fixo global ou por etapas 

Nessa modalidade de contratação, acerta-se um valor global com o empreiteiro 

para todos os serviços incluídos, e o pagamento é realizado de uma só vez (ao término dos 

trabalhos), ou com parcelamentos predefinidos (CHOMA 2007). 

Para controlar adequadamente a relação entre o progresso dos serviços e os 

valores pagos ao empreiteiro, o gerente da obra precisará se apoiar no planejamento da obra e 

na amarração dos marcos financeiros ao cronograma físico do empreendimento. O pagamento 

só será liberado mediante ao cumprimento de marcos intermediários pré-estabelecidos no 

momento da contratação.  

Dessa forma, o planejamento da obra ganha ainda mais importância, pois se torna 

peça-chave para avaliação do progresso dos trabalhos e liberação do pagamento. 

3.2.4.3 Contratação por administração 

Contrato por administração, nesse caso, se trata da locação de mão-de-obra por 

parte da construtora. Tal modalidade é muito usada quando o escopo dos serviços não está 

bem definido ou quando é muito difícil precisar a quantidade exata dos serviços a serem 

executados. Assim, é pago ao empreiteiro um valor pelas horas trabalhadas dos funcionários 

alocados, de acordo com a qualificação de cada membro.  

É um tipo de contrato em que o empreiteiro sempre terá lucro, porque a 

construtora está arcando com todos os custos, o que aumenta o cuidado que a construtora deve 

ter para contratar tal tipo de serviço, pois a medição final será muito alta. Portanto, vale a 
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pena somente em curtos períodos de tempo ou em casos especiais em que a produção do 

pessoal contratado compense o alto custo das horas trabalhadas. 

3.3. CONTRATO 

Segundo Ferreira (1999, p.136), “Contrato – Acordo entre duas ou mais pessoas 

que entre si transferem direito ou se sujeitam a uma obrigação”. Para que um contrato seja 

válido, as partes devem ser capazes, o objeto não pode ser ilícito e a sua forma deve ser 

prescrita em lei. 

3.3.1 A importância do Contrato 

O mercado da construção civil é cercado pela informalidade no que se diz respeito 

a funcionários sem registro em carteira. Assim sendo, é fundamental formalizar o contrato 

com o empreiteiro antes que a equipe subcontratada comece a trabalhar, caso contrário, a 

construtora estará sujeita a sanções. 

O contrato possibilita que a construtora crie mecanismos de proteção, 

estabelecendo direitos e deveres. De tal forma, cria sanções que podem ser aplicadas ao 

empreiteiro caso este não cumpra alguma condição que foi discutida na contratação como: 

atraso no cronograma, não comprovação de pagamentos de impostos e encargos trabalhistas. 

Para tanto, o conhecimento do conteúdo do contrato é fundamental, assim como 

das conseqüências que podem surgir pelo descumprimento dos termos do acordo. O que foi 

estipulado no termo assinado deve ser cobrado e monitorado de perto pela equipe da obra. 

3.3.2 Estrutura do Contrato 

O contrato firmado entre as partes deve ser o mais completo possível, deixando 

bem claros o escopo dos serviços, as condições de prazo, a forma de pagamento, as 

obrigações das partes, a documentação necessária, enfim, todos os aspectos de prestação dos 

serviços contratados. 

Segundo Choma (2007, p. 29) a estrutura básica do contrato deve envolver os 

seguintes itens: 
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⋅⋅⋅⋅ Identificação das partes. 

⋅⋅⋅⋅ Objeto do contrato. 

⋅⋅⋅⋅ Especificações do objeto do contrato. 

⋅⋅⋅⋅ Obrigações gerais da contratada. 

⋅⋅⋅⋅ Obrigações gerais da contratante. 

⋅⋅⋅⋅ Preços, quantidade e forma de pagamento. 

⋅⋅⋅⋅ Condições de aceitação dos serviços. 

⋅⋅⋅⋅ Encargos sociais. 

⋅⋅⋅⋅ Retenções de garantia. 

⋅⋅⋅⋅ Condições para rescisão do contrato. 

⋅⋅⋅⋅ Foro. 

⋅⋅⋅⋅ Anexos. 
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CAPÍTULO 4 – SEGURANÇA DO TRABALHO 

4.1. NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

A maioria dos contratos firmados entre construtoras e empreiteiros possuem 

cláusulas sobre a responsabilidade das empresas terceirizadas em relação à segurança do 

trabalho de sua mão-de-obra, isentando os contratantes. Os empreiteiros devem fornecer aos 

seus empregados uniformes, EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual), devem obedecer 

às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, precisam implantar a CIPA 

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e o SESMT (Serviço Especializado em 

Segurança e Medicina do Trabalho), além de elaborar o PPRA (Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais), PCMAT (Programa de Controle e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção) e PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional). 

Porém, apesar do contrato estabelecer obrigações às empreiteiras, a construtora deve realizar 

sua própria fiscalização sobre os empreiteiros, cobrando o correto cumprimento da legislação. 

Quando ocorrem acidentes de trabalho, a construtora e o gerente da obra 

respondem em conjunto com o empreiteiro a processos civis e criminais. Conforme Norma 

Regulamentadora 1 (NR – 1, item 1.6.1)  “ Sempre que uma ou mais empresas, tendo, 

embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou 

administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra 

atividade econômica, serão, para efeito de aplicação das Normas Regulamentadoras – NR, 

solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas”. 

Muitas vezes a construtora não se atenta para a fiscalização do cumprimento das 

normas de segurança do trabalho por parte dos empreiteiros, fazendo uma economia, que em 

muitas das vezes é uma falsa economia, pois em caso de acidentes se provado a omissão da 

empresa principal essa será responsabilizada e terá que arcar com indenizações que quanto 

mais grave os acidentes mais altas são. 

Portanto as construtoras devem realizar fiscalizações diárias, levando em conta os 

riscos que os trabalhadores estarão expostos, bem como adotar um sistema em Gestão em 

Segurança e Saúde Ocupacional que atendam a legislação e as normas internas de segurança, 

garantindo a segurança de sua mão-de-obra. 
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4.2.  DIRETRIZES DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL (SSO) 

PARA EMPREITEIROS 

Segundo Choma (2007, p. 34), para evitar problemas com relação à aplicação das 

Normas de Segurança impostas pelo Ministério do Trabalho (Lei nº 6514/1977) e pela 

empresa Contratante, alguns itens deverão ser focados com maior atenção: 

⋅⋅⋅⋅ Contratação de funcionários registrados e com os exames obrigatórios em dia. 

⋅⋅⋅⋅ NR-4- SESMT (Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho) 

⋅⋅⋅⋅ NR-5- CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). 

⋅⋅⋅⋅ NR-6- Entrega obrigatória de EPI´s (Equipamento de Proteção Individual) 

⋅⋅⋅⋅ NR-9- Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e 

cumprimento do cronograma. 

⋅⋅⋅⋅ NR-7- Elaboração e cumprimento no disposto no PCMSO (Programa Médico e 

Saúde Ocupacional). 

⋅⋅⋅⋅ NR-18- Elaboração (se necessário) do PCMAT (Programa de Condições e 

Meio Ambiente de Trabalho da Indústria da Construção). 

⋅⋅⋅⋅ CAT- Comunicação de Acidentes de Trabalho. 

⋅⋅⋅⋅ Treinamentos. 

⋅⋅⋅⋅ Fiscalização 

4.2.1   Definições legais sobre acidente do trabalho 

Acidentes do trabalho trazem vários problemas para as construtoras, como: 

afastamento de funcionários, tratamentos médicos, multas, passivos trabalhistas, além do fato 

de acidentes graves trazerem danos a imagem da construtora no mercado. Por isso, os 
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responsáveis pela obra devem ter um bom conhecimento sobre as Normas de Segurança do 

Trabalho. 

Segundo a Lei n° 8.213/91, que trata dos benefícios da Previdência Social, no art. 

19 o acidente do trabalho é definido como: “Aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a 

serviço da empresa ou pelo exercício dos segurados, provocando lesão corporal ou 

perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da 

capacidade para o trabalho. 

Segundo a Lei n° 8.213/91 Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos 

termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: 

 I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo 

exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação 

elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;  

 II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função 

de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, 

constante da relação mencionada no inciso I.  

Segundo a Lei n°8.213/91, art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, 

para efeitos desta Lei: 

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja 

contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade 

para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação; 

II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em 

conseqüência de: 

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou 

companheiro de trabalho; 

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa 

relacionada ao trabalho; 
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c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de 

companheiro de trabalho; 

d) ato de pessoa privada do uso da razão;  

e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de 

força maior; 

 III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício 

de sua atividade;  

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de 

trabalho: 

a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa; 

b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo 

ou proporcionar proveito; 

c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por 

esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do 

meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado;  

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, 

qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. 

Todo acidente de trabalho deverá ser registrado, classificado, comunicado e 

investigado. 

4.2.2 Equipamento de proteção individual (EPI) 

Segundo Norma Regulamentadora – 6 (NR - 6, item 6.1) “Para os fins de 

aplicação desta Norma Regulamentadora - NR, considera-se Equipamento de Proteção 

Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, 

destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.” 
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Para cada tipo de serviço se utiliza EPI’s apropriados. Nos serviços empreitados é 

de responsabilidade do empreiteiro o fornecimento dos EPI’s aos seus funcionários, caso não 

ocorra o fornecimento a construtora deverá providenciar antes do início da obra, e 

posteriormente fazer o desconto. 

Em relação às obrigações de empregado e empregador quanto aos EPI’s a NR - 6 

estabelece que o empregador tem a obrigação de: fornecer EPI adequado à atividade e 

aprovados pelo Ministério do Trabalho; treinar o trabalhador; obrigar o uso; substituir EPI’s 

danificados e fazer manutenção periódica. Já os empregados têm as seguintes obrigações: usar 

os EPI’s para a finalidade que se destina; ser responsável pela sua guarda e manutenção; 

comunicar defeitos e ser responsável pela higienização e manutenção. 

4.2.3 Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho 

(SESMT) 

Conforme NR-4, toda empresa pública ou privada com empregados regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho deverá manter o SESMT. Em obras de engenharia 

recomenda-se a presença de um Técnico de Segurança do Trabalho periodicamente ou até 

mesmo diariamente, dependendo do porte da obra. Sendo que esse Técnico terá a função de 

fiscalizar tanto os funcionários da construtora quanto os das terceirizadas. 

4.2.4 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 

Conforme estabelecido pela NR-5, a CIPA tem como objetivo a prevenção de 

acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Ela tem como objetivo observar e relatar os 

riscos no ambiente de trabalho e solicitar medidas de redução, eliminação ou neutralização 

desses riscos. 

Na construção civil é obrigatório a CIPA centralizada com 1 representante titular 

e 1 suplente do empregado e do empregador  para cada grupo de 50 empregados por frente de 

trabalho e para empresas que possuírem na mesma cidade frentes de trabalho inferior a 70 

empregados em mais de um canteiro de obra. 
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Vale lembrar que a empresa contratante deverá adotar as providências necessárias 

para acompanhar o cumprimento, pelas empresas contratadas que atuam em seu 

estabelecimento, das medidas de Segurança e Medicina do Trabalho (CHOMA 2007). 

4.2.5 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 

Conforme a Norma Regulamentadora 9 (NR-9, item 9.1), o PPRA – Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais – é um requisito legal, sendo constituído de um relatório 

formulado pela Segurança do Trabalho dentro da empresa construtora/empreiteira, que auxilia 

na antecipação e reconhecimento dos riscos, na avaliação da exposição dos trabalhadores 

através do levantamento de dados, visando estabelecer posteriormente metas e prioridades de 

controle, implantando medidas e avaliando sua eficácia , monitorando constantemente os 

riscos e divulgando esses dados para a CIPA e para a Gerência (CHOMA 2007). 

4.2.6 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 

Conforme NR-7, o PCMSO tem como objetivo detectar antecipadamente os 

agravos provocados à saúde devido ao trabalho, além de verificar doenças profissionais ou 

danos irreversíveis à saúde, sua elaboração e implementação são obrigatórios para todas as 

empresas. 

Compete ao contratante a elaboração e a efetiva implementação do PCMSO, e 

custear todos os procedimentos relacionados ao PCMSO. Já os funcionários devem manter 

seus exames atualizados. Cabe à Saúde Ocupacional, convocar os funcionários para realizar 

exames, e realizá-los conforme o programado. Os funcionários com os exames não realizados 

no prazo expõem a Construtora/Empreiteiros à atuação do Ministério do Trabalho. 

4.2.7 Programa de Condição e Meio Ambiente de trabalho (PCMAT) 

O PCMAT é obrigatório em todas as construções que possuem 20 ou mais 

trabalhadores, sendo elaborado por profissional legalmente habilitado em Segurança do 

Trabalho. O PCMAT estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de 

organização, para que se implementem medidas de controle e sistema preventivo de segurança 

nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho. 
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Segundo NR-18 no PCMAT devem conter: memorial sobre condições e meio 

ambiente de trabalho nas atividades e operações, levando-se em consideração riscos de 

acidentes e de doenças do trabalho e suas respectivas medidas preventivas; projeto de 

execução das proteções coletivas em conformidade com as etapas de execução da obra; 

especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas; cronograma de 

implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT; layout inicial do canteiro de 

obras, contemplando, inclusive, previsão de dimensionamento das áreas de vivência; e 

programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e doenças do 

trabalho, com sua carga horária. 

4.2.8 Treinamentos, Diálogos de Segurança e Integração 

Antes do ingresso do funcionário no canteiro de obras é necessário que haja 

palestras sobre Saúde e Segurança Ocupacional, obrigatoriedade do uso de EPI’s, os riscos a 

que estão expostos, rotas de fuga e demais aspectos relevantes para sua segurança e de seus 

colegas. Diálogos de Segurança devem ser realizados periodicamente pelo encarregado de 

segurança, visando aprimorar o senso de segurança dos funcionários e aumentar, assim, sua 

visão preventiva. Tendo, portanto, o objetivo de redução ou eliminação dos acidentes de 

trabalho.  

4.2.9 Fiscalização  

O cumprimento das Normas Regulamentadoras é algo obrigatório, sob pena de 

autuação pelo Ministério do Trabalho. Vários documentos devem ficar à disposição na obra 

para os fiscais do trabalho, a qualquer hora em que haver empregado trabalhando. Entre esses 

documentos podemos citar livros e fichas de registro de empregados, atestados de saúde 

ocupacional, PPRA, PCMSO, PCMAT. 

Já a fiscalização interna da obra é de difícil realização devido a: curto prazo das 

obras, grande rotatividade de funcionários, grande números de empreiteiros, curta duração das 

atividades. São de responsabilidade da SESMT e da CIPA, caso existam, a fiscalização, caso 

não existam deverá ser nomeado um responsável para tal fiscalização. A fiscalização deve 

cobrar dos funcionários o cumprimento das normas regulamentadoras, quando os serviços 
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forem subcontratados devem ser cobradas as devidas providências. Tudo que a fiscalização 

notar de errado deverá ser anotado, para que no caso de reincidência o funcionário seja 

demitido por justa causa. 

4.2.10  Documentos Obrigatórios 

À medida que a construtora permite que pessoas sem vínculo empregatício 

trabalhem em seus quadros ou com empreiteiros, como já explicitados anteriormente, assume 

a responsabilidade por qualquer dano que venha a ocorrer. Porém, se a construtora exigir que 

o empreiteiro só mantenha nas dependências da obra profissionais registrados, com seus 

exames de saúde ocupacional em dia, com as devidas documentações como PPRA, PCMSO e 

PCMAT, a contratante estará se resguardando de autuações dos órgãos fiscalizadores e 

também de problemas futuros (CHOMA 2007). 

4.3.  RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL 

Por questões culturais, na maioria das obras as normas regulamentadoras são 

ignoradas parcialmente ou em alguns casos até totalmente. Essa prática pode ser muito 

prejudicial à construtora, pois em caso de acidentes graves ela será responsabilizada mesmo 

quando se tem contrato com empreiteiros, já que ela será autuada como co-responsável, 

respondendo a um processo civil e o responsável pela obra poderá responder criminalmente. 

Portanto, quando os empreiteiros não estiverem respeitando as normas de segurança, cabe ao 

responsável da obra exigir o cumprimento, pois ele será responsabilizado juntamente com o 

empreiteiro. 

Como punições previstas no Código Penal Brasileiro podemos citar: artigo 132, 

“Empreiteiro que, com o objetivo de poupar dinheiro com medidas técnicas de prudência, na 

execução da obra, expõe o operário a riscos de acidentes graves. Pena de 3 meses a 1 ano de 

detenção”; artigo 129, “O Engenheiro responsável pela obra que orienta erroneamente o 

empregado e este se acidenta, provocando lesão corporal. A pena é de 2 meses a 1 ano de 

detenção, acrescida em 1/3 por tratar-se da inobservância de regras técnicas de profissão”. 



33 

Gerenciamento de empreiteiros na construção civil – Estudo de casos em Goiânia - GO 

 

 
A. L. Franco, G. C. Ribeiro, G. A. Pereira 

 

CAPÍTULO 5 - PLANEJAMENTO 

5.1. PLANEJAMENTO 

A indústria da construção tem sido um dos ramos produtivos que mais vem 

sofrendo alterações substanciais nos últimos anos. Com a intensificação da competitividade, a 

globalização dos mercados, a demanda por bens mais modernos, a velocidade com que 

surgem novas tecnologias, o aumento do grau de exigências dos clientes e a reduzida 

disponibilidade de recursos financeiros para a realização de empreendimentos, as empresas se 

deram conta de que investir em gestão e controle de processos é inevitável, pois sem essa 

sistemática gerencial os empreendimentos perdem de vista seus principais indicadores: o 

prazo, o custo, o retorno sobre o investimento e o fluxo de caixa (MATTOS 2010). 

5.2. IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO 

Nesse contexto, o processo de planejamento e controle passa a cumprir papel 

fundamental nas empresas, na medida em que causa forte impacto no desempenho da 

produção. Estudos realizados no Brasil e no exterior comprovam esse fato, indicando que 

deficiências no planejamento e no controle estão entre as principais causas da baixa 

produtividade do setor, de suas elevadas perdas e da baixa qualidade dos seus produtos 

(MATTOS 2010). 

Algo que pode ser constatado no mundo da construção civil é a ausência ou a 

inadequação do planejamento das obras. Esse fenômeno é sentido mais nas obras de pequeno 

e médio portes, em sua maioria efetuadas por empresas pequenas, por profissionais 

autônomos, ou mesmo pelos seus proprietários. 

A deficiência das construtoras se manifesta em graus variados. Há empresas que 

planejam, mas o fazem mal; outras que planejam bem, mas não controlam; e há aquelas que 

funcionam na base da total improvisação. Enquanto algumas construtoras se esforçam por 

gerar cronogramas detalhados e aplicar programações semanais de serviço, outras crêem que a 

experiência de seus profissionais é o bastante para garantir o cumprimento do prazo e do 

orçamento. 
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A deficiência do planejamento pode trazer conseqüências desastrosas para uma 

obra e, por extensão, para a empresa que a executa. Não são poucos os casos conhecidos de 

frustração de prazo, estouros de orçamento, atrasos injustificados, indisposição do construtor 

com seu cliente (contratante) e até mesmo litígios judiciais para recuperação de perdas e 

danos. 

A melhor maneira de minimizar esses impactos é produzir um planejamento 

lógico e racional, pois assim dispõe de um instrumento que se baseia em critérios técnicos, 

fácil de manusear e interpretar.  

As principais causas da deficiência em planejamento e controle são o 

planejamento e controle como atividade de um único setor, descrédito por falta de certeza nos 

parâmetros, planejamento excessivamente informal e o mito do tocador de obra (MATTOS 

2010). 

5.2.1 Etapas de um bom planejamento 

O planejamento de uma obra segue passos bem definidos. Em cada passo, 

coletam-se elementos dos passos anteriores e a eles se agrega algo. O trabalho de elaboração 

progressiva é bastante lógico. 

Primeiramente deve-se fazer uma identificação das atividades que consiste na 

identificação das atividades que integrarão o planejamento, ou seja, as atividades que 

comporão o cronograma da obra. É uma etapa que envolve grande atenção, se algum serviço 

não for contemplado, o cronograma ficará inadequado e futuramente o gerente estará às voltas 

com o atraso da obra. 

Tem-se que fazer uma definição das precedências que gera a sequenciação das 

atividades. A precedência é a dependência entre as atividades, com base na metodologia 

construtiva da obra. Analisando-se a particularidade dos serviços e a seqüência executiva das 

operações, o planejador define o inter-relacionamento entre as atividades, criando a espinha 

dorsal lógica do cronograma. 

Uma vez criado o quadro de sequenciação com a lógica da obra e a duração de 

cada atividade, o passo seguinte é a representação gráfica das atividades e suas dependências 

lógicas por meio de um diagrama de rede. Denomina-se rede o conjunto de atividades 
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amarradas entre si, que descrevem inequivocamente a lógica de execução do projeto. O 

diagrama é a representação da rede em uma forma gráfica que possibilita o entendimento do 

projeto como fluxo de atividades. 

Feito o diagrama, passa-se a etapa de cálculos na rede com o objetivo de obter a 

duração total do projeto. A seqüência de atividades que produz o tempo mais longo é aquela 

que define o prazo total do projeto. A essas atividades dá-se o nome de atividades criticas e o 

caminho que as une constitui o caminho critico. Como se depreende da própria definição o 

aumento de uma unidade de tempo em uma atividade critica é transmitido ao prazo do 

projeto, motivo pelo qual atividades críticas não devem atrasar. Por outro lado, o ganho de 

tempo em uma atividade critica reduz o prazo total do projeto. Identificar o caminho crítico e 

monitorar suas atividades componentes é uma das principais tarefas do planejador e da equipe 

gestora da obra. 

O produto final do planejamento é o cronograma, representado sob a forma de 

gráfico de Gantt. O cronograma constitui uma importante ferramenta de gestão porque 

apresenta de maneira fácil de ser lida a posição de cada atividade ao longo do tempo 

(MATTOS 2010). 
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CAPÍTULO 6 – PRODUTIVIDADE 

 A produtividade pode ser definida como a quantidade de trabalho realizado em 

uma unidade de tempo, normalmente horas, e é basicamente caracterizada como a relação 

entre os resultados obtidos e os recursos utilizados (YAZIGI 2000). 

6.1. PRODUTIVIDADE E PLANEJAMENTO 

Durante o processo de contratação é fundamental que o empreiteiro esteja ciente 

do cronograma da obra. Dessa forma, já será discutido se ele possui ou não condições de 

executar os serviços no prazo exigido pela construtora. E para que isso ocorra é 

imprescindível que a obra possua planejamento. 

Considera-se que a tomada de decisões envolve a disponibilização de 

informações. Tais informações dizem respeito ao planejamento, que é composto pela 

programação e pelo controle. Enquanto o levantamento da produtividade diz respeito ao 

controle, o prognóstico da mesma se associa à programação, ambos dizem respeito ao 

planejamento, que subsidia a tomada de decisões. Assim, o estudo da produtividade deve ser 

considerado um sistema de informações que pode subsidiar a tomada de decisões (CHOMA 

2007). 

O conhecimento da produtividade permite uma definição mais precisa do prazo 

necessário para cada atividade que compõe a execução da obra; permite, ainda, trabalhar-se 

com níveis mais microscópicos de programação, isto é, a programação do dia-a-dia da 

execução de um serviço, contemplando-se a qualificação e alocação dos operários (THOMAZ 

2001). 

6.2. GESTÃO DA PRODUTIVIDADE 

Nos dias de hoje, o empreiteiro deve ser o principal parceiro do gerente dentro do 

canteiro de obras, porque as metas de prazo e qualidade do empreendimento dependem 

diretamente do desempenho das equipes contratadas. Ou seja, a importância do prestador de 

serviço não pode ser ignorada em nenhuma das etapas. Especificamente nas fases de 
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planejamento (incluindo as reuniões para analise de desempenho), o empreiteiro deve ter 

participação ativa (caso seja possível), analisando alternativas e atestando a viabilidade das 

soluções escolhidas pra execução. 

O gerente da obra e sua equipe irão cobrar o desempenho esperado por parte do 

empreiteiro, juntamente com as especificações de qualidade. Dessa forma, é necessário 

implantar um sistema para o acompanhamento da produtividade das equipes. Esse controle 

vai apontar periodicamente se as equipes estão trabalhando no ritmo necessário e se a força de 

trabalho está bem dimensionada. É claro que, no caso da contratação dos serviços por 

empreitada, não é responsabilidade da construtora fazer o controle das horas-homem gastas 

em cada serviço, nem controlar a produtividade das equipes, porque a responsabilidade de 

atender ao cronograma é do empreiteiro. No entanto, se o empreiteiro não cumpre os prazos 

estipulados a construtora é a maior prejudicada, freqüentemente arcando com multas por 

atrasos nos marcos de entrega do cliente. Nesse caso, a construtora pode disponibilizar um 

técnico ou um estagiário que, além de fazer um primeiro controle de qualidade dos serviços 

executados, ainda pode realizar o apontamento da produtividade do pessoal e alertar a 

gerência da obra, se houver indícios de que as equipes não conseguirão terminar os serviços 

no prazo necessário. Essa medida, que a princípio gera um custo adicional para a construtora, 

visa poupar a empresa de problemas (e prejuízos) maiores (CHOMA 2007). 

Assim se verifica a importância de um controle real sobre a produção de todas as 

equipes na obra através do uso de fichas de verificação de serviços que não são úteis apenas 

para avaliar aspectos qualitativos, mas também podem ser usadas como ferramentas para 

aferir a produção. Dessa forma, o engenheiro residente tem todos os dados para comparar com 

o cronograma proposto inicialmente e embasamento para eventuais mudanças. 
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CAPÍTULO 7 – QUALIDADE NA EXECUÇÃO 

O nível de capacitação das equipes dos empreiteiros é o fator que determina se as 

metas de prazo e de qualidade, estipuladas no planejamento, serão atingidas ou não. Uma 

equipe sem a devida qualificação não executa os serviços com agilidade, não atende aos 

padrões de qualidade estipulados e desperdiça muito mais tempo e material. 

Cada vez mais os contratantes se preocupam com a durabilidade dos imóveis 

construídos e com os custos de manutenção.  A legislação brasileira é clara na postura de 

defender os clientes das construtoras ante problemas estruturais e de acabamento das obras, 

recaindo a responsabilidade sobre a construtora e sobre o gerente da obra.    

A terceirização do serviço não elimina a conferência e a fiscalização dos serviços 

por parte da construtora. O que deve acontecer é justamente o contrario: a fiscalização deve 

ser mais atuante para garantir que as condições contratuais sejam cumpridas (CHOMA 2007). 

É raro encontrar construtoras que investem no treinamento da sua mão-de-obra 

própria, e é mais difícil encontrar empresas que procuram treinar seus empreiteiros. Essa 

visão tem a justificativa de “não gastar parar treinar mão-de-obra que, posteriormente, vai 

trabalhar para o concorrente”, e assim as construtoras continuam aceitando mão-de-obra 

desqualificada em suas obras porque, pelo menos, para o concorrente isso também acontece. 

De fato, grande parte da improdutividade na construção brasileira deve-se a falhas 

gerenciais, do próprio empresariado da construção, sendo totalmente falsa, a afirmação de 

alguns de que nossos problemas são oriundos da desqualificação da mão-de-obra. Como se 

houvesse algum dispositivo constitucional que proibisse o construtor de oferecer treinamento 

para sua força de trabalho (THOMAZ 2001). 

A relação da construtora com os funcionários terceirizados sempre tende a ser um 

pouco mais complicada, uma vez que a produtividade normalmente acaba sendo mais 

valorizada do que a qualidade final, por parte da construtora ou mesmo do gestor da obra, 

ainda mais se o empreendimento estiver enfrentando problemas de prazo. O empreiteiro se 

preocupa em terminar o serviço o quanto antes para ir embora e receber o pagamento, 

enquanto a construtora espera um serviço rápido, de qualidade e com durabilidade (CHOMA 

2007). 
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A falta de vinculo dos funcionários terceirizados com a construtora ou com o 

gerente de obras gera conflitos, principalmente no que se refere a procedimentos específicos 

de execução das atividades. Portanto, é necessário que o gerente e sua equipe atuem com 

firmeza na fiscalização da qualidade dos serviços. 

Uma alternativa a isso é fidelizar os empreiteiros, investindo em treinamentos e 

no relacionamento entre as partes, estabelecendo verdadeiras parcerias. Assim, os 

funcionários da empreiteira ficam conhecendo os procedimentos de execução dos serviços e, 

principalmente, adaptam a maneira de trabalhar ao procedimento formalizado, garantindo 

qualidade na execução e participando de várias obras em seqüência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

Gerenciamento de empreiteiros na construção civil – Estudo de casos em Goiânia - GO 

 

 
A. L. Franco, G. C. Ribeiro, G. A. Pereira 

 

CAPÍTULO 8 – ESTUDO DE CASOS  

Abaixo segue estudo de caso baseado em questionário aplicado para mestre-de-

obras, engenheiro residente, coordenador e diretor técnico de construtoras sediadas em 

Goiânia. 

As perguntas foram baseadas na obra “Como Gerenciar Contratos com 

Empreiteiros” de André Augusto Choma e também nas sugestões feitas pelo orientador do 

trabalho professor Ulisses Ulhôa. 

8.1. EMPRESA “A” 

Seguem abaixo as respostas do questionário aplicado aos funcionários. 

8.1.1 Mestre-de-obras 

1) O engenheiro residente dá respaldo ao senhor para cobrar dos empreiteiros? 

 Sim, mas muitas vezes não é o suficiente porque os próprios empreiteiros não 

se importam em cobrar dos seus funcionários. 

2) Como o senhor avalia o comprometimento dos funcionários dos empreiteiros? 

Freqüência dos funcionários é ruim? São solícitos para resolução de problemas e 

soluções? 

No geral, o comprometimento é péssimo. O que vejo são alguns funcionários mais 

dedicados e a esses que procuro recorrer quando preciso resolver algum problema. 

3) O senhor encontra dificuldades em fazer os funcionários de empreiteiros usarem 

EPI’s? 

É muito difícil e desgastante, pois somos todos adultos e o uso do EPI é para o 

próprio bem do funcionário. 
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4) Como o senhor avalia a qualidade dos serviços prestados pelos funcionários de 

empreiteiros? Em quais aspectos deixam a desejar? 

A qualidade varia de acordo com o acompanhamento do serviço. O aspecto que 

mais deixa a desejar é em relação à terminalidade, são deixados muitos “bicos” porque 

ninguém quer perder tempo fazendo. 

5) Se o senhor pudesse escolher entre ter uma equipe terceirizada ou uma equipe própria, 

qual escolheria? E por quê? 

Escolheria mão-de-obra própria porque assim temos mais autoridade e o 

empregado se sente vinculado à empresa buscando sempre fazer o melhor para não perder o 

emprego. 

6) O senhor acaba assumindo tarefas destinadas aos empreiteiros para não prejudicar o 

andamento da obra? A que isso se deve. 

Sou o encarregado da maioria dos empreiteiros, sendo obrigado até a fechar o 

ponto de alguns. Isso se deve a falta de comprometimento, o empreiteiro só quer saber da 

medição e nada mais. 

Comentários: 

Com base nas respostas do mestre-de-obras percebe-se a falta de preocupação dos 

empreiteiros em relação ao serviço executado, a maioria deles não acompanha o andamento 

dos serviços, sendo apenas presente no momento do fechamento do contrato e de medições. 

Tal despreocupação por parte dos empreiteiros faz com que o mestre acabe 

assumindo funções que não são de sua alçada, o que impacta diretamente na qualidade e 

terminalidade dos serviços, pois a fiscalização passa a ser falha, ao invés, de checar os 

serviços o mestre está preocupado com atribuições que seriam do terceirizado. 

8.1.2 Engenheiro Residente 

7) Como está a oferta de empreiteiros no mercado? 
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Percebo que a oferta de empreiteiros não é ruim, em relação à quantidade. 

Porém, pouquíssimos conseguem atender a empresa de forma aceitável (qualidade, prazo e 

custo). 

8) Como é feita a contratação de empreiteiros? É baseada apenas no “menor preço” ou se 

leva em consideração histórico de obras e documentação. Qual o fator que mais 

influencia, por quê? 

Primeiramente, é realizada uma cotação entre os empreiteiros que já possuem 

histórico de serviços prestado a empresa. Se os preços estiverem fora do orçado, a cotação é 

aberta para outros empreiteiros. Nesse caso, alem do preço é verificado também o histórico 

de obras. 

Finalmente, verificamos se o empreiteiro escolhido possui toda a documentação 

em ordem para fechar o contrato.  

9) Há um modelo padrão para contratação? Qual o modelo? 

Sim. A empresa possui norma própria que estabelece o seguinte modelo para 

contratação: 

- Levantar quantitativos reais conforme projeto. 

- Cotação de preços. 

- Verificação de documentação (CNPJ, Certidões Negativas, etc.) 

- Elaboração de contrato, conforme modelo padrão. 

10) Como o senhor avalia o modelo de contrato proposto pela empresa? O contrato 

consegue cobrir todas as variáveis ou, em alguns casos, abre brechas favoráveis ao 

empreiteiro? 

Como o contrato utilizado segue um modelo padrão não é possível cobrir todas 

as particularidades de cada serviço. Baseado nisso, o contrato é falho. Porém, até o momento 

a empresa não sofreu nenhum tipo de litígio devido a falhas contratuais. 
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Comentários: 

O contrato padrão da Empresa “A” não é claro quanto à possibilidade de quebra 

da exclusividade do serviço. Por exemplo, se o empreiteiro contratado inicialmente não 

estiver demonstrando condições de acompanhar o andamento da obra, outro empreiteiro pode 

ser contratado suprir essa demanda. 

11) Normalmente o empreiteiro tem escritório físico em algum local? 

A maioria dos empreiteiros possui escritório físico, onde é feita a parte de 

contabilidade. Porém, todo o contato e negociação entre obra e empreiteiro são realizados 

no canteiro. 

12) O empreiteiro fornece serviços para mais empresas ou ele é exclusivo? 

Todos os empreiteiros fornecem serviços para outras empresas. Porém, vários 

deles possuem equipes exclusivas (treinadas com nossas normas) para atender nossa 

empresa. 

13) No fechamento do contrato, como é definido quais ferramentas e equipamentos de 

proteção (EPI’s) são fornecidos pela contratada e quais serão fornecidas pela 

contratante? 

A obra fornece EPI’s e, posteriormente, desconta nas medições mensais do 

empreiteiro. Quanto a ferramentas isso é definido no momento da contratação, geralmente, 

ficando a cargo da contratante visando diminuir custos. 

14) Os empreiteiros, geralmente, possuem toda a documentação necessária (da empresa e 

de seus funcionários) em ordem, tanto para fechar o contrato quanto para emissão de 

nota fiscal (FGTS, INSS, etc.)? 

Geralmente, os empreiteiros possuem toda a documentação da empresa em 

ordem. Porém, não a de todos os funcionários. Por isso, é necessária a constante fiscalização 

dos funcionários, já houve casos em que estavam trabalhando sem nenhum tipo de 

documentação. 
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Comentários: 

É de suma importância o controle da entrada de funcionários no canteiro, a fim de 

evitar problemas seriíssimos com eventuais fiscalizações por parte do Ministério do Trabalho. 

A empresa exige de funcionários de empreiteiros a seguinte documentação para cadastrá-los 

na obra: Registro do funcionário, ficha de EPI, declaração assinada da ordem de serviço, 

carteira de vacinação, ASO, cópia da carteira de trabalho. 

Já para empreiteiros a documentação exigida é a seguinte: contrato social da 

empresa, cópia da carteira de trabalho assinada dos funcionários, Programa e Prevenção de 

Riscos Ambientais por canteiro de obras (PPRA), Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO), carta de designação e certificado de representante da Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), declaração de recebimento da ordem de serviço e 

norma de procedimentos assinadas e comprovante de fornecimento de café da manhã e 

almoço. 

15) Os funcionários de empreiteiros se enquadram nas normas de segurança, uso de EPI’s 

e uso adequado de ferramentas? Se não, quais os motivos do não cumprimento? 

Uma das maiores dificuldades que temos é nesse sentido. Os funcionários de 

empreiteiros relutam em utilizar corretamente ferramentas e EPI’s e grande parte dos 

empreiteiros os protegem. Então, aplicamos advertências aos funcionários e na reincidência 

ele é retirado da obra.  

O contrato prevê multas aos empreiteiros quando isso ocorre, porém nunca 

chegamos a esse ponto. 

16) Os empregados dos empreiteiros normalmente têm qual nível de qualificação, 

comprometimento e organização? Como a empresa faz para treiná-los (quando e quem 

ministra o treinamento)? E a rotatividade não atrapalha? Como fazem? 

Em geral o nível de qualificação é baixo, pois como existe um déficit grande de 

mão-de-obra no mercado, os empreiteiros não são seletivos na contratação. 

Comprometimento e organização deixam muito a desejar, os funcionários não se sentem 

vinculados a obra. 
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Os treinamentos são realizados pelo estagiário de engenharia, com base nas 

normas da empresa e não política de qualidade, no primeiro dia do funcionário na obra. 

A rotatividade não nos atrapalha tanto, pois quando identificamos bons 

funcionários entramos em acordo com o empreiteiro para que estes continuem na obra até o 

final dos serviços. E, quanto aos funcionários ruins a própria administração da obra faz 

questão de dispensá-los. 

17) Os proprietários de empreiteiras demonstram preocupação em relação à segurança de 

seus funcionários na obra ou tal preocupação se dá apenas pela contratante? 

Os empreiteiros que demonstram preocupação são aqueles que prestam serviços 

na fachada do edifício, pois temem pelo uso de cadeirinhas e balancinhos. 

18) Com que freqüência empreiteiros “abandonam” a obra antes da conclusão de seus 

serviços? Quais medidas são tomadas, pela administração da obra, quando isso ocorre? 

O empreiteiro é acionado judicialmente? 

Nessa obra tivemos um empreiteiro que abandonou, alegando que não 

conseguiria realizar o serviço pelo preço acertado mesmo depois de aditivarmos o contrato.  

Assim que isso aconteceu procuramos outro empreiteiro para finalizar o serviço e 

transferimos o saldo restante para esse contrato. Claro que houve prejuízo em relação ao 

valor inicialmente orçado. 

O empreiteiro não foi acionado judicialmente, porém foi decidido que este não 

trabalharia mais em nenhuma obra da empresa. 

19) Com que freqüência empreiteiros alegam não ser possível executar o serviço pelo 

preço combinado inicialmente? Quais as alegações mais comuns? O aditivo é feito ou 

se procura outro empreiteiro para substituí-lo? 

Aditivos são feitos com certa freqüência devido a mudanças no escopo dos 

serviços e também ao fato dos preços contratados serem muito baixos. Assim, preferimos 

aditivar o contrato a termos que contratar outra empresa, desde que esse aumento seja 

compatível ao orçamento. 
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20) Os empreiteiros dão garantia nos serviços executados? Como isto acontece? Quando 

tempo? É feita retenção mensal? Qual o valor em %? Quando ela é devolvida ao 

empreiteiro? 

A garantia é dada devido a um percentual de 3% do valor do contrato que é 

retido mensalmente para cobrir despesas pós-obra. O valor retido se não for gasto em 

manutenção da obra é devolvido ao empreiteiro após 6 meses da entrega do empreendimento. 

21) Como são feitas as medições? Há pagamentos parciais? Como evitam a falta de 

terminalidade dos serviços? 

As medições são feitas mensalmente. Na empresa buscamos dividir o valor total 

do contrato em unidade como pavimentos. Dessa forma, só é medido o pavimento concluído 

assim tentamos manter a terminalidade dos serviços. 

Quando o serviço não dá pra ser divido em pavimentos seguimos o critério de que 

só será pago o que estiver concluído até a data da medição. 

22) Como fazem para que os empreiteiros cumpram o cronograma dos serviços? O 

cronograma é passado para eles? Acompanhado diariamente? E se não cumprirem? 

Juntamente com o contrato é assinado um anexo com as datas dos marcos da 

obra. Dessa forma, o empreiteiro já está ciente de como deve ser o andamento serviço. Após 

isso, realizamos reuniões semanais para planejamento e replanejamento das atividades a 

serem realizadas visando sempre cumprir o planejado. 

Comentários: 

A empresa está implantando ferramentas para planejamento e controle a curto e 

médio prazo. Dessa forma, busca se prevenir quanto a atrasos no cronograma. 

23) Os empreiteiros acompanham os serviços ou vão à obra apenas para acompanhar 

medições? Se não, eles colocam encarregados?  
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Depende do valor do contrato. Quando o contrato é alto (carpintaria, alvenaria, 

revestimentos, pintura) o empreiteiro coloca encarregado. Já em contratos menores a 

própria equipe administrativa é responsável por acompanhar os serviços. 

24) Há avaliação periódica dos empreiteiros? Qual periodicidade? Quais critérios são 

utilizados? 

Há avaliação apenas dos serviços prestados. 

Comentários: 

A empresa avalia os serviços através de fichas de verificação de serviços, cujos 

itens avaliados são baseados nas normas de execução. Todos os serviços que impactam 

diretamente na qualidade do empreendimento são avaliados. 

O engenheiro residente faz a liberação das frentes de serviço, em seguida o 

estagiário de engenharia abre uma FVS no pavimento em que o serviço está sendo executado. 

O mestre-de-obras faz a primeira avaliação, caso todos os itens estejam de acordo com a 

norma a ficha é levada até o engenheiro para que ele assine e, posteriormente, autorize o 

início do serviço no próximo pavimento. Caso, não esteja conforme a equipe terceirizada é 

impedida de prosseguir com os serviços enquanto este não seja finalizado corretamente.  

25) Se fosse possível escolher entre mão de obra terceirizada e própria, qual escolheria? E 

por quê? 

Com a mão-de-obra própria é possível controlarmos melhor a qualidade e a 

produtividade dos funcionários. Porém, com a política de fidelização de empreiteiro que a 

empresa está implantando daremos um grande passo nessa direção. 

26) O volume de retrabalho é grande ou pequeno? A que isso se deve? 

O volume de retrabalho é grande. Isso se deve a dois fatores, basicamente: 

dificuldade de comunicação entre obra e empreiteiros, conseqüentemente, seus funcionários e 

também a fiscalização dos serviços por parte da obra deixa a desejar em alguns aspectos. 
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Muitas vezes nos vemos mais preocupados com produtividade do que com a qualidade dos 

serviços. 

8.1.3 Coordenador 

27) A empresa possui interesse na fidelização de empreiteiros? Por quê?  

Sim. A fidelização é importante, pois dessa forma teremos disponibilidade de 

mão-de-obra de acordo com nossas necessidades bem como equipe treinada nos 

procedimentos da empresa. 

28) Quais serviços são terceirizados pela empresa e quais são executados com mão de obra 

própria? Quais critérios são usados para definir isso. 

Na maioria das obras, 100 % dos serviços são terceirizados (Contratamos apenas 

equipe de apoio e administrativa). Eventualmente contratamos equipe de carpintaria devido à 

escassez no mercado. 

29) Os engenheiros fecham os contratos com a antecedência necessária ou os contratos são 

fechados já com o empreiteiro executando o serviço? Se não, porque isso ocorre? 

Sempre com antecedência. É proibido o início do serviço sem que o contrato 

esteja formalizado. 

30) De forma geral, como o senhor avalia a capacidade de gestão de empreiteiros do corpo 

técnico de engenheiros da empresa? Aspectos positivos e negativos. O que deveria ser 

feito para melhorar. 

Por serem terceirizados, temos a falsa impressão que os problemas não são 

nossos, o que é um grande engano. Temos feito um trabalho de conscientização da equipe de 

engenharia para que ajudem na gestão das empresas contratadas, pois na maioria dos casos, 

seus gestores não são eficientes o bastante. Qualquer problema de ordem trabalhista ou 

financeiro, a contratante é sempre a responsável final. 
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31) Os empreiteiros são acessíveis para resolução de problemas pós entrega de obra? Se 

não, como a empresa procede? 

São raros os casos em que os empreiteiros retornam facilmente aos 

empreendimentos entregues para executarem algum serviço ainda na garantia. Retemos deles 

3% do total do contrato para eventuais problemas, que só são liberados 6 meses após a 

entrega, caso a verba não tenha sido gasta pela equipe de pós obra da empresa. 

32) O senhor avalia que alguns serviços não deveriam ser terceirizados? Quais e por quê? 

Não. Se tivermos uma equipe terceirizada fidelizada (será então bem treinada), 

não vejo necessidade da contratação da mão de obra própria. No entanto acredito que para 

um futuro próximo, a escassez no mercado nos obrigará a contratar mão de obra própria. 

Nesse caso, defendo a contratação da carpintaria e obra bruta. 

33) Após a entrega da obra, quais problemas são mais recorrentes? E, dentre esses, quais 

são de responsabilidade de empreiteiros? 

Trincas e instalações elétricas. A responsabilidade é da administração 

(deficiência na fiscalização) e da contratada, devido à baixa qualificação. 

34) Quais critérios são utilizados para comparar os custos de serviços empreitados e não 

empreitados? 

Do preço do empreiteiro, consideramos o preço unitário de cada serviço. Da mão 

de obra própria, devemos considerar a tarefa, encargos sociais e benefícios. 

Na nossa avaliação, a mão de obra terceirizada ainda é mais barata. 

8.1.4 Diretor Técnico 

35) Porque a empresa optou pela terceirização? Quais fatores foram levados em conta. 

No início da década de 90 passamos por uma grande crise. Nesse momento, para 

reduzir custos e continuarmos competitivos no mercado foi necessário uma reorganização da 
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empresa que consistia basicamente em “enxugar” nossa estrutura. Dessa forma, resolvemos 

terceirizar os serviços sabendo que os custos poderiam ser maiores, porém nosso custo fixo 

de manutenção da empresa compensaria esse aumento. Nesse processo notamos que os 

preços dos serviços terceirizados eram bastante competitivos e continuamos adotando esse 

modelo. 

36) A empresa já possuiu mão de obra própria? Se sim, comparando com o modelo atual, 

qual modelo é melhor? Por quê? 

Sim. Não existe modelo melhor apenas o modelo que se encaixa mais 

adequadamente a característica de trabalho da empresa. Para nossa empresa o modelo de 

empreiteiros é extremamente importante, pois nos possibilita ter mais obras em fases 

diferentes sem que onere nossa folha salarial com despesas como rescisões e também sem 

mão-de-obra ociosa. Portanto, julgamos que esse modelo atende melhor ao dinamismo que a 

empresa exige.  

37) A qualificação do Engenheiro da Obra está à altura das necessidades de boa gerência e 

cumprimento de metas dos empreendimentos? O que faltaria? 

Ainda existem falhas graves, porém ocorreu uma melhora significativa nos 

últimos anos. Percebo que as universidades que no meu tempo eram focadas quase, 

exclusivamente, na questão técnica, hoje valorizam muito as questões de planejamento e 

controle.  

Nos últimos dez anos 90% das nossas obras foram entregues no prazo. O que 

acontece nesses 10% são questões de falhas de comunicação entre engenheiro residente e 

equipe de planejamento. Percebo que o engenheiro não consegue alimentar a equipe de 

planejamento com informações reais da obra, assim quando notamos algo errado a tomada 

de decisão já está prejudicada, pois perdemos muito tempo. Para melhora desse aspecto 

estamos inserindo o engenheiro residente nos processos de elaboração de orçamentos e 

cronograma, assim formamos uma equipe mais coesa. 
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8.2. EMPRESA “B” 

Segue abaixo as respostas do questionário aplicado aos funcionários. 

8.2.1 Mestre-de-obras 

1) O engenheiro residente dá respaldo ao senhor para cobrar dos empreiteiros? 

Sim. Ele dá autonomia e também cobra comprometimento para cumprir datas. 

2) Como o senhor avalia o comprometimento dos funcionários dos empreiteiros? 

Freqüência dos funcionários é ruim? São solícitos para resolução de problemas e 

soluções? 

Minha avaliação de 1 a 10 minha nota é 2. Não cumprem horários por não 

trabalharem diretamente para contratante, chegam a hora que querem, trabalham sem o 

menor interesse. 

3) O senhor encontra dificuldades em fazer os funcionários de empreiteiros usarem 

EPI’s? 

Muitas, só usam se ameaçados. 

4) Como o senhor avalia a qualidade dos serviços prestados pelos funcionários de 

empreiteiros? Em quais aspectos deixam a desejar? 

Péssima, não importam com a terminalidade dos serviços, não tem compromisso 

com a qualidade. 

5) Se o senhor pudesse escolher entre ter uma equipe terceirizada ou uma equipe própria, 

qual escolheria? E por quê? 
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Sem pensar duas vezes escolheria equipe contratada pela empresa porque se tem 

controle em todos os aspectos, uso de EPI’s, horários, uniforme, se tornam mais 

disciplinados. 

6) O senhor acaba assumindo tarefas destinadas aos empreiteiros para não prejudicar o 

andamento da obra? A que isso se deve. 

Sim, muitas vezes a mando do engenheiro e outros para não demorar quanto à 

terminalidade. 

8.2.2 Engenheiro Residente 

7) Como está a oferta de empreiteiros no mercado? 

 Escassa. 

8) Como é feita a contratação de empreiteiros? É baseada apenas no “menor preço” ou se 

leva em consideração o histórico de obras e documentação. Qual o fator que mais 

influencia, por quê?  

A contratação de empreiteiros é feita baseada no histórico de serviços já 

prestados para a empresa. Além do critério de tempo de serviços prestados, leva-se em conta 

a questão da regularização dos documentos. 

9) Há um modelo padrão para contratação? Qual o modelo?  

Existe um modelo padrão para contratação. O empreiteiro deve levar 

documentação juntamente com a proposta para poder ser emitido o contrato e ser 

posteriormente assinado pelo diretor e o contratado. 

10) Como o senhor avalia o modelo de contrato proposto pela empresa? O contrato 

consegue cobrir todas as variáveis ou, em alguns casos, abre brechas favoráveis ao 

empreiteiro?   
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Avalio como bom apesar de ser um modelo padrão para todos os contratos. Até 

hoje não tivemos nenhum problema em relação a isso. 

11) Normalmente o empreiteiro tem escritório físico em algum local? 

 Sim. 

12) O empreiteiro fornece serviços para mais empresas ou ele é exclusivo?  

 O empreiteiro, na maioria das vezes, fornece serviços para mais empresas ou 

para mais obras da mesma empresa. 

13) No fechamento do contrato, como é definido quais ferramentas e equipamentos de 

proteção (EPI’s) são fornecidos pela contratada e quais serão fornecidas pela 

contratante?  

Sim. Caso a contratada não forneça os materiais ou equipamentos definidos em 

contrato, a contratante os fornece e desconta os respectivos valores em medição. 

14) Os empreiteiros, geralmente, possuem toda a documentação necessária (da empresa e 

de seus funcionários) em ordem, tanto para fechar o contrato quanto para emissão de 

nota fiscal (FGTS, INSS, etc.)? 

 Na maioria das vezes, sim. Porém, muitas vezes o empreiteiro não leva a 

documentação tendo que a empresa lhe cobrar constantemente. 

15) Os funcionários de empreiteiros se enquadram nas normas de segurança, uso de EPI’s 

e uso adequado de ferramentas? Se não, quais os motivos do não cumprimento? 

 Sim. São realizados treinamentos no ato da contratação. 

16) Os empregados dos empreiteiros normalmente têm qual nível de qualificação, 

comprometimento e organização? Como a empresa faz para treiná-los (quando e quem 

ministra o treinamento)? E a rotatividade não atrapalha? Como fazem? 
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 Nível baixo de qualificação, comprometimento e organização. A empresa 

ministra os treinamentos, geralmente realizados pelos encarregados de frente de serviço. A 

rotatividade atrapalha, sim. Para diminuir esse problema realizamos treinamentos a cada 

mês. 

17) Os proprietários de empreiteiras demonstram preocupação em relação à segurança de 

seus funcionários na obra ou tal preocupação se dá apenas pela contratante?  

A preocupação se dá apenas pela contratante. 

18) Com que freqüência empreiteiros “abandonam” a obra antes da conclusão de seus 

serviços? Quais medidas são tomadas, pela administração da obra, quando isso ocorre? 

O empreiteiro é acionado judicialmente?  

Nunca me ocorreu tal fato. 

19) Com que freqüência empreiteiros alegam não ser possível executar o serviço pelo 

preço combinado inicialmente? Quais as alegações mais comuns? O aditivo é feito ou 

se procura outro empreiteiro para substituí-lo? 

 Quase sempre. Os argumentos são alto custo de mão de obra e materiais. Tenta-

se negociar com o subempreiteiro. 

20) Os empreiteiros dão garantia nos serviços executados? Como isto acontece? Quando 

tempo? É feita retenção mensal? Qual o valor em %? Quando ela é devolvida ao 

empreiteiro?  

Sim, caso o serviço não seja aceito, ele é refeito de acordo com o exigido senão 

sua medição mensal fica paralisada até segundo momento. 

21) Como são feitas as medições? Há pagamentos parciais? Como evitam a falta de 

terminalidade dos serviços? 

 As medições são feitas mensalmente. 
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22) Como fazem para que os empreiteiros cumpram o cronograma dos serviços? O 

cronograma é passado para eles? Acompanhado diariamente? E se não cumprirem?  

O cronograma dos serviços é repassado aos subempreiteiros e faz-se um trabalho 

em conjunto (contratante-contratada) para que as datas estipuladas sejam cumpridas. Caso 

suspeite-se que as datas não serão cumpridas, estudam-se maneiras de solucionar o 

problema antecipadamente. 

23) Os empreiteiros acompanham os serviços ou vão à obra apenas para acompanhar 

medições? Se não, eles colocam encarregados?  

Os empreiteiros vão à obra somente nas épocas de medição, mantendo ali seus 

encarregados. 

24) Há avaliação periódica dos empreiteiros? Qual periodicidade? Quais critérios são 

utilizados?  

Não há uma avaliação periódica de empreiteiros. 

25) Se fosse possível escolher entre mão de obra terceirizada e própria, qual escolheria? E 

por quê?  

Depende do tipo de serviço. Caso haja um serviço muito especializado, é 

preferível optar por mão de obra terceirizada, pois já têm experiência na área. 

26) O volume de retrabalho é grande ou pequeno? A que isso se deve? 

 O volume de retrabalho é grande devido ao fato da falta de eficácia dos 

treinamentos realizados, às vezes pela falta de interesse do próprio operário, às vezes por 

falta de condições intelectuais, etc. 

8.2.3 Coordenador 

27) A empresa possui interesse na fidelização de empreiteiros? Por quê?  
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Sim, pois trabalhar com um empreiteiro já conhecido é melhor, pois se sabe da 

capacidade de seus funcionários e a confiança que ele não irá abandonar o serviço. 

28) Quais serviços são terceirizados pela empresa e quais são executados com mão de obra 

própria? Quais critérios são usados para definir isso. 

Os serviços terceirizados pela empresa variam de acordo com o prazo e demanda 

encontrada de mão de obra e são empreitados serviços especializados como instalação de kit 

porta pronta; interfone e etc. 

29) Os engenheiros fecham os contratos com a antecedência necessária ou os contratos são 

fechados já com o empreiteiro executando o serviço? Se não, porque isso ocorre? 

A exigência da empresa é que os contratos sejam fechados antes da entrada do 

empreiteiro na obra para resguardar a empresa quanto qualquer eventualidade.  

30) De forma geral, como o senhor avalia a capacidade de gestão de empreiteiros do corpo 

técnico de engenheiros da empresa? Aspectos positivos e negativos. O que deveria ser 

feito para melhorar. 

Avalio de maneira mediana. Há aspectos positivos como o empenho em cobrar 

prazo e qualidade dos empreiteiros, porém há situações em que alguns engenheiros pensam 

que como o serviço é terceirizado não precisa ser controlado. 

31) Os empreiteiros são acessíveis para resolução de problemas pós entrega de obra? Se 

não, como a empresa procede? 

Há alguns que sim, mas a maioria não se dispõem a resolver problemas pós-

entrega. Nesses casos utilizamos a retenção técnica de 5% para arcar com esses problemas. 

32) O senhor avalia que alguns serviços não deveriam ser terceirizados? Quais e por quê? 
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Sim, os serviços que em minha opinião não deviam ser terceirizados são os de 

instalação tanto elétrica como hidro-sanitária, pois são esses que dão maiores problemas de 

pós-obra na empresa. 

33) Após a entrega da obra, quais problemas são mais recorrentes? E, dentre esses, quais 

são de responsabilidade de empreiteiros? 

Os problemas mais recorrentes no pós-obra são vazamentos na encanação, 

dispositivos DR que não agüentam os chuveiros, portas de madeira que não fecham 

adequadamente, janelas de alumínio emperradas ou empenadas. Os de responsabilidade de 

empreiteiros são as portas de madeira e as janelas de alumínio, porém até o prazo de 

garantia contratual. 

34) Quais critérios são utilizados para comparar os custos de serviços empreitados e não 

empreitados? 

Os critérios utilizados são os preços unitários que normalmente quando o 

empreiteiro tem seus funcionários regularizados corretamente são mais caros. 

8.2.4 Diretor Técnico 

35) Porque a empresa optou pela terceirização? Quais fatores foram levados em conta. 

36) A empresa já possuiu mão de obra própria? Se sim, comparando com o modelo atual, 

qual modelo é melhor? Por quê? 

37) A qualificação do Engenheiro da Obra está à altura das necessidades de boa gerência e 

cumprimento de metas dos empreendimentos? O que faltaria? 

 

Comentários: 

Pelas respostas do questionário se verifica a grande preocupação em relação à 

escassez de mão-de-obra no mercado sendo a terceirização de serviços uma direção 

inevitável. 
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A empresa possui normas que regem a contratação de empreiteiros. Dessa forma, 

se o terceirizado não apresentar a documentação o contrato não é efetivado. Mesmo assim, em 

alguns momentos devido à urgência do serviço essa questão é deixada de lado e o empreiteiro 

é liberado para apresentar a documentação após a assinatura do contrato, o que é um erro 

gravíssimo.  

Os EPI’s são fornecidos pela contratante quando os terceirizados não os dão aos 

seus funcionários e, posteriormente, os valores são descontados na medição. Assim, a 

empresa contratante se protege caso o contratado seja imprudente as normas de segurança do 

trabalho. Além disso, a empresa realiza treinamentos periódicos com todos os funcionários 

tanto seus como terceirizados. 

Para garantir a qualidade dos serviços são realizados treinamentos com toda a 

equipe no momento da contratação. Além disso, os serviços são conferidos através de fichas 

de verificação e as não conformidades são passadas para os funcionários para que eles 

corrijam e se certifiquem que não acontecerá mais. 

8.3. EMPRESA “C” 

Segue abaixo as respostas do questionário aplicado aos funcionários. 

8.3.1 Mestre-de-obras 

1) O engenheiro residente dá respaldo ao senhor para cobrar dos empreiteiros? 

Há o respaldo para a cobrança dos encarregados dos empreiteiros, a cobrança 

direta do dono da empresa se dá por meio do engenheiro. 

2) Como o senhor avalia o comprometimento dos funcionários dos empreiteiros? 

Freqüência dos funcionários é ruim? São solícitos para resolução de problemas e 

soluções? 

O comprometimento dos funcionários de empreiteiros deixa a desejar em uma 

obra. A freqüência dos funcionários está ligada ao seu chefe.  



59 

Gerenciamento de empreiteiros na construção civil – Estudo de casos em Goiânia - GO 

 

 
A. L. Franco, G. C. Ribeiro, G. A. Pereira 

 

3) O senhor encontra dificuldades em fazer os funcionários de empreiteiros usarem 

EPI’s? 

Há dificuldade sim, mas a equipe de segurança da obra se encarrega dessa 

cobrança. 

4) Como o senhor avalia a qualidade dos serviços prestados pelos funcionários de 

empreiteiros? Em quais aspectos deixam a desejar? 

A qualidade dos serviços de empreiteiros é pior que a de mão-de-obra própria. 

5) Se o senhor pudesse escolher entre ter uma equipe terceirizada ou uma equipe própria, 

qual escolheria? E por quê? 

Escolheria a equipe própria em que é mais fácil o controle. 

6) O senhor acaba assumindo tarefas destinadas aos empreiteiros para não prejudicar o 

andamento da obra? A que isso se deve. 

A maioria das vezes sim. A disponibilização de ajudantes é uma delas. 

8.3.2 Engenheiro Residente 

7) Como está a oferta de empreiteiros no mercado? 

        Existe uma oferta razoável de empreiteiros, porém os mesmos não estão 

conseguindo suprir a demanda do mercado. Dessa forma, geralmente eles se sobrecarregam 

prestando um serviço de menor qualidade o que muitas vezes leva o empregador a optar pela 

mão-de-obra própria.  

8) Como é feita a contratação de empreiteiros? É baseada apenas no “menor preço” ou se 

leva em consideração o histórico de obras e documentação. Qual o fator que mais 

influencia, por quê? 
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Para a contratação de empreiteiros inicialmente é feita uma cotação de preços 

com profissionais que já prestam serviço para a empresa. A parceria com alguns influencia 

no momento de fechamento de contrato, uma vez que os preços podem ser abertos para o 

mesmo e então pode haver a negociação. A documentação também é importante, pois o 

contrato passa por um departamento específico em que haverá análise dos documentos, 

determinação de impostos e cadastro no software. Assim, o menor preço é priorizado, mas as 

parcerias são relevantes também. 

Comentários:  

Com base na resposta acima podemos verificar a importância de se manter 

empreiteiros fidelizados, já que a empresa sempre dá a preferência para empreiteiros que já 

realizam serviços para a empresa. Assim quanto mais empreiteiros fidelizados melhor será a 

qualidade dos empreiteiros escolhidos.  

9) Há um modelo padrão para contratação? Qual o modelo? 

Existe um modelo padrão para contratação. O empreiteiro deve possuir toda a 

documentação de pessoa jurídica e o contrato segue um modelo proposto pela empresa, 

havendo ressalvas. Além disso, é terminantemente proibida a entrada do empreiteiro sem que 

o contrato esteja aprovado e assinado pelo diretor da empresa. 

10) Como a senhora avalia o modelo de contrato proposto pela empresa? O contrato 

consegue cobrir todas as variáveis ou, em alguns casos, abre brechas favoráveis ao 

empreiteiro? 

O contrato em partes supre todas as variáveis da empresa, mas como todo 

contrato sempre existe brecha para alguns questionamentos. Até a presente data não houve 

problemas com empreiteiros resolvidos na justiça proporcionada por brechas no contrato. 

11) Normalmente o empreiteiro tem escritório físico em algum local? 

A maioria dos empreiteiros não possui escritório físico, mas mesmo os que 

possuem o contato e o orçamento são feito com a presença deles na obra.  
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12) O empreiteiro fornece serviços para mais empresas ou ele é exclusivo? 

A maior parte dos empreiteiros presta serviços para outras empresas. A idéia da 

empresa no momento é fechar parceiros para que eles se comprometam principalmente com 

nossas obras. 

Comentários: 

 Aqui se verifica uma tentativa da empresa em manter uma exclusividade com os 

empreiteiros, porém os empreiteiros muitas vezes querem oferecer essa exclusividade para 

várias empresas e acaba que a exclusividade não existe.  

13) No fechamento do contrato, como é definido quais ferramentas e equipamentos de 

proteção (EPI’s) são fornecidos pela contratada e quais serão fornecidas pela 

contratante? 

Há em geral um acordo prévio quanto essa questão. Empreiteiros de maior 

confiança e com bom histórico fornecem esses equipamentos para seus funcionários, mas 

geralmente a obra fica responsável dessa questão para garantir a utilização dos mesmos. 

Comentários: 

Mais uma vez verifica-se a importância da fidelização, já que os empreiteiros de 

maior confiança já têm uma preocupação com a utilização dos EPI’s, mostrando que eles 

possuem um maior comprometimento com as normas de segurança e também com as normas 

da própria empresa. 

14) Os empreiteiros, geralmente, possuem toda a documentação necessária (da empresa e 

de seus funcionários) em ordem, tanto para fechar o contrato quanto para emissão de 

nota fiscal (FGTS, INSS, etc.)? 

Para a liberação do pagamento é necessário que os empreiteiros após o primeiro 

mês de trabalho forneçam um documento que consta o pagamento dos impostos sobre sua 

mão-de-obra, além disso, a empresa em contrato já retém o INSS do empreiteiro para 

garantir tal pagamento. 
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15) Os funcionários de empreiteiros se enquadram nas normas de segurança, uso de EPI’s 

e uso adequado de ferramentas? Se não, quais os motivos do não cumprimento? 

Os funcionários de empreiteiros devem se enquadrar nessas normas sim, para tal 

cumprimento é dado instruções ao encarregado que se responsabiliza pelo restante da turma. 

Como punição caso o funcionário não siga as regras, o mesmo é notificado e é obrigado a 

parar de trabalhar caso haja três notificações. 

16) Os empregados dos empreiteiros normalmente têm qual nível de qualificação, 

comprometimento e organização? Como a empresa faz para treiná-los (quando e quem 

ministra o treinamento)? E a rotatividade não atrapalha? Como fazem? 

O nível de instrução depende do próprio serviço prestado. O pessoal encarregado 

de parte elétrica na obra, por exemplo, possui bom nível de instrução e qualificação, tanto 

que o treinamento dos funcionários fica a cargo do engenheiro da empreiteira. Por outro 

lado existem empreiteiros que deixam a desejar, por isso é dado treinamento que deve ser 

renovado a cada três meses justamente por conta de tal rotatividade que de fato atrapalha o 

processo. Para incentivo dos funcionários estão sendo realizadas reuniões quase semanais 

para cobrar o comprometimento de todos os funcionários. 

17) Os proprietários de empreiteiras demonstram preocupação em relação à segurança de 

seus funcionários na obra ou tal preocupação se dá apenas pela contratante? 

Não é possível generalizar todos os empreiteiros. Geralmente aqueles que já 

estão bem posicionados no mercado e possuem um bom nível de instrução se preocupam com 

a segurança, pois são cientes das conseqüências de um acidente de trabalho, mas existem 

aqueles que eram antigos funcionários e que ainda não se conscientizaram de tal 

importância, nesses casos a contratante deve se encarregar de tal preocupação.  

18) Com que freqüência empreiteiros “abandonam” a obra antes da conclusão de seus 

serviços? Quais medidas são tomadas, pela administração da obra, quando isso ocorre? 

O empreiteiro é acionado judicialmente? 
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No caso específico dessa obra nenhum empreiteiro abandonou a obra antes da 

conclusão dos serviços. Houve um caso isolado em que o empreiteiro foi notificado e caso os 

funcionários dele não se comprometessem com o serviço ele seria retirado da obra. Como o 

contrato é executado com toda a documentação o empreiteiro perde seus direitos, caso 

abandone a obra. 

19) Com que freqüência empreiteiros alegam não ser possível executar o serviço pelo 

preço combinado inicialmente? Quais as alegações mais comuns? O aditivo é feito ou 

se procura outro empreiteiro para substituí-lo? 

Atualmente esse questionamento tem sido gerado mais vezes. Se a colocação for 

de fato justa é possível executar um aditivo de contrato. Caso contrário o empreiteiro é 

obrigado por contrato a executar o serviço. 

20) Os empreiteiros dão garantia nos serviços executados? Como isto acontece? Quando 

tempo? É feita retenção mensal? Qual o valor em %? Quando ela é devolvida ao 

empreiteiro? 

A qualidade é garantida pela retenção técnica, além disso, o pagamento em dia é 

um bom incentivo e a conferência dos serviços é fundamental para a cobrança do bom 

serviço. A porcentagem de retenção é 3% e o valor é devolvido ao empreiteiro após 6 meses 

da execução do serviço.  

21) Como são feitas as medições? Há pagamentos parciais? Como evitam a falta de 

terminalidade dos serviços? 

As medições são feitas mensalmente de acordo com o que foi executado. Ela é 

feita até o dia 20 de todo mês para que o pagamento seja realizado até dia 5 do mês seguinte. 

Para evitar a falta de terminalidade do serviço o pagamento é feito em etapas e à medida que 

os mesmos são concluídos. 

22) Como fazem para que os empreiteiros cumpram o cronograma dos serviços? O 

cronograma é passado para eles? Acompanhado diariamente? E se não cumprirem? 
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Para que os empreiteiros cumpram o cronograma de serviço é preciso haver 

cobrança e acompanhamento dos serviços para verificar o andamento do serviço. Eles todos 

os meses possuem uma meta que é traçada a partir do cronograma da obra.  

23) Os empreiteiros acompanham os serviços ou vão à obra apenas para acompanhar 

medições? Se não, eles colocam encarregados?  

Alguns empreiteiros (geralmente os que possuem um contrato de maior valor) 

disponibilizam um encarregado na obra e comparecem nas medições para receber a 

medição. Mas os que possuem contratos de valores pequenos geralmente colocam a turma 

para trabalhar e o pessoal da obra se encarrega de coordenar a equipe. 

24) Há avaliação periódica dos empreiteiros? Qual periodicidade? Quais critérios são 

utilizados? 

Não é feita avaliação periódica de empreiteiros na empresa. Talvez seja uma boa 

maneira de conseguir resultados. 

25) Se fosse possível escolher entre mão de obra terceirizada e própria, qual escolheria? E 

por quê? 

Se tivesse mão-de-obra disponível no mercado seria mais viável optar pela mão-

de-obra própria, pois o controle da mesma é mais fácil, a organização das tarefas pode 

seguir uma sequência e a cultura de cada um fazer o seu acabaria o que contribuiria para um 

melhor andamento dos serviços. 

26) O volume de retrabalho é grande ou pequeno? A que isso se deve? 

O volume de retrabalho é considerável e se deve ao serviço mal feito desde o 

início. A conferência não se faz suficiente para a demanda de serviços ocorrendo 

simultaneamente na obra, dessa forma se torna inevitável o retrabalho. 
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8.3.3 Coordenador 

27) A empresa possui interesse na fidelização de empreiteiros? Por quê?  

A empresa busca a fidelização de empreiteiros formando uma parceria com os 

mesmos a fim de manter um prestador de serviço já que a oferta no mercado está cada vez 

mais escassa. Então essa parceria garante um futuro mais certo para a empresa. 

28) Quais serviços são terceirizados pela empresa e quais são executados com mão de obra 

própria? Quais critérios são usados para definir isso. 

Os serviços terceirizados pela empresa variam entre as obras. A decisão fica a 

critério de cada engenheiro. 

29) Os engenheiros fecham os contratos com a antecedência necessária ou os contratos são 

fechados já com o empreiteiro executando o serviço? Se não, porque isso ocorre? 

A exigência da empresa é que os contratos sejam fechados antes da entrada do 

empreiteiro na obra para resguardar a empresa quanto qualquer eventualidade.  

30) De forma geral, como o senhor avalia a capacidade de gestão de empreiteiros do corpo 

técnico de engenheiros da empresa? Aspectos positivos e negativos. O que deveria ser 

feito para melhorar. 

De uma forma geral os engenheiros estão se preocupando mais com a gestão dos 

empreiteiros, pois se antes eles se preocupavam apenas com as entregas dos serviços, hoje 

eles estão começando a se preocupar com todas as etapas dos serviços para que problemas 

futuros não apareçam. Portanto, essa maior preocupação é um ponto positivo, porém como 

ponto negativo temos a dificuldade dos engenheiros de dialogar com os empreiteiros. Para 

que a gestão melhore seria importantíssimo que o relacionamento entre engenheiros e 

empreiteiros melhorasse. 

31) Os empreiteiros são acessíveis para resolução de problemas pós entrega de obra? Se 

não, como a empresa procede?  
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Na maioria das vezes os empreiteiros não são solícitos a resolverem problemas 

pós-obra, porém quando isso acontece é utilizada a verba de retenção técnica que já está 

prevista em contrato. 

32) O senhor avalia que alguns serviços não deveriam ser terceirizados? Quais e por quê? 

Se todos os terceirizados fossem de confiança da empresa não haveria 

necessidade de mão-de-obra própria. Porém, com a escassez de empreiteiro de qualidade no 

mercado eu optaria por mão-de-obra em serviços de instalações devido aos problemas pós-

obra.  

33) Após a entrega da obra, quais problemas são mais recorrentes? E, dentre esses, quais 

são de responsabilidade de empreiteiros? 

Instalações elétricas e hidro-sanitárias. Ambas são realizadas pelos empreiteiros, 

mas a empresa acaba se tornando co-responsável devido a uma fiscalização ineficiente.  

34) Quais critérios são utilizados para comparar os custos de serviços empreitados e não 

empreitados? 

Os serviços empreitados têm o seu custo determinado pelo preço unitário pago ao 

empreiteiro, já os serviços próprios são levados em consideração todos os encargos e horas 

extras que se gastam com a mão-de-obra própria. 

8.3.4 Diretor Técnico 

35) Porque a empresa optou pela terceirização? Quais fatores foram levados em conta. 

36) A empresa já possuiu mão de obra própria? Se sim, comparando com o modelo atual, 

qual modelo é melhor? Por quê? 

37) A qualificação do Engenheiro da Obra está à altura das necessidades de boa gerência e 

cumprimento de metas dos empreendimentos? O que faltaria? 
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CAPÍTULO 9 – COMPARATIVO: MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA 

X TERCEIRIZADA 

Neste capítulo, apresentaremos dados referentes às fichas de verificação de 

serviços obtidas na obra “B”. Tal obra foi escolhida, pois possui tanto mão-de-obra própria 

quanto terceirizada executando os mesmos serviços, dessa forma as condições de trabalho são 

as mesmas para as duas modalidades e os dados obtidos se tornam mais relevantes. A partir 

dos dados levantados através de FVS’s obteremos as principais não conformidades, as causas 

e as ações corretivas tomadas pela empresa. 

9.1. PLANILHA COMPARATIVA 

Segue abaixo planilha com serviços, pendências e causas baseados nas fichas de 

verificação obtidas na obra “B”. 

Serviços 
Pendências Causas 

Mão-de-obra 
Própria 

Mão-de-obra Terceirizada 
Mão-de-obra 

Própria 
Mão-de-obra Terceirizada 

Contrapiso - Contrapiso "soltando" - 
Molhagem, polvilhamento 

e compactação 
inadequados 

Marcação de 
alvenaria 

- Marcação não confere - Revisão obsoleta do 
projeto 

Alvenaria de 
vedação 

Amarração Limpeza ambiente 
Falta de 

capacitação 
Pressa e falta de 

verificação 

Contramarco de 
alumínio 

- - - - 

Massa única - Terminalidade e Limpeza - 
Pressa e falta de 

verificação 

Piso cerâmico 
Diferença espessura 

das juntas 
- 

O encarregado não 
orientou quanto ao 
uso de "junta piso" 

- 

Fechamento 
esgoto aéreo 

- 

Amarração tubulação 
junto ao teto (usando 

materiais inapropriados - 
arame) 

- Pressa e falta de 
verificação 

Tabela 9.1 – Serviços, Pendências e Causas 
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Os serviços escolhidos são os que apresentam problemas com maior freqüência, 

baseado em informações do engenheiro residente. Podemos perceber que tanto a mão-de-obra 

própria quanto a terceirizada são passíveis de erros. Assim, o que diferencia as equipes é a 

natureza do erro.  

Os problemas apresentados por mão-de-obra própria estão relacionados, 

principalmente, a falta de capacitação dos profissionais. Dessa forma, deveria ser tomado 

como ação corretiva o treinamento da equipe.  

Dentre as pendências apresentadas por mão-de-obra terceirizadas a que se destaca 

é a falta de terminalidade. Os funcionários de empreiteiros como recebem por produção não 

acham interessante “perder” tempo em “requadrações” e arremates, já buscam iniciar uma 

nova frente de serviço. Além de, falta de capacitação, comunicação entre empreiteiro e 

administração e ao fato de os funcionários receberem por produtividade. Assim, a contratante 

deveria realizar reuniões semanais para discutir o andamento da obra, efetuar o controle de 

revisões de projetos fornecidas aos encarregados, treinar a equipe e criar mecanismos que 

“obriguem” os empreiteiros a finalizar por completo cada etapa da obra, podendo até reter 

pagamentos caso os serviços não estejam 100% concluídos. 

Vale a pena ressaltar que em relação à equipe própria a obra tem maior facilidade 

de mobilização, fazendo o uso de incrementos na remuneração dos funcionários para que as 

não conformidades encontradas sejam corrigidas imediatamente impactando menos no prazo 

da obra. Já com mão-de-obra terceirizada é muito difícil depois que o funcionário entrou em 

uma nova frente de serviço fazê-lo voltar para corrigir alguma não conformidade.  

Através dos dados levantados percebemos que cada modelo de contratação possui 

suas particularidades, não existe um perfeito. É necessária a conscientização por parte da 

equipe administrativa em treinar os funcionários e fiscalizar os serviços de forma mais rígida, 

pois todas as pendências acarretam em retrabalho para serem corrigidas o que acarreta em 

aumento de custos e prazo, formando um círculo vicioso.  

Portanto, não adianta possuir normas para cada serviço e fichas de verificação se 

essas ferramentas não são utilizadas corretamente e não fornecem dados para o gestor 

controlar a obra. 
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CAPÍTULO 10 – CONCLUSÃO 

Durante todo este trabalho procuramos estabelecer um paralelo entre a gestão de 

empreiteiros, como é feita atualmente, e como seria a maneira ideal de gerí-los. Verificamos 

que a área ainda tem muito a avançar seja pela capacitação dos gestores, seja pela melhoria 

dos empreiteiros. De qualquer forma, é notório que todos os coordenadores das empresas que 

participaram do questionário apontam nessa direção. 

A etapa mais importante em todo o processo de gerenciamento de empreiteiros, 

sem dúvida, é a contratação. Esse momento permite que a contratante faça uma avaliação 

completa do empreiteiro desde a documentação até a experiência em execução do serviço 

proposto. Para lidar com a terceirização o pensamento não pode ser imediatista, é necessário 

visão a longo prazo pois, o que hoje é barato e fácil amanhã pode se tornar caro e difícil se o 

empreiteiro não conseguir honrar os compromissos firmados. Assim, quanto mais rigorosos 

forem os contratantes menos riscos correrão e mais chances terão de finalizar seus 

empreendimentos dentro do prazo e custo planejados. 

Durante a contratação é muito importante que o engenheiro residente exija toda 

documentação da empresa empreiteira e verifique se estão todos legais. Essa atitude inibe 

problemas futuros com a justiça além de, ser um ótimo mecanismo de distinção entre 

empreiteiros honestos e desonestos. A mesma importância deve ser dada a documentação de 

todos os funcionários para evitar que estes movam qualquer tipo de ação contra a construtora. 

Portanto, deve ser inadmissível deixar empreiteiros trabalharem na obra sem a correta 

documentação.  

Analisando modelos de contratos propostos pelas empresas é percebido que todos 

partem de modelos padrão. Tal modelo não consegue cobrir todas as particularidades dos 

serviços contratados. Como um serviço de escavação tem o mesmo contrato de um serviço de 

pintura, por exemplo? Os contratos não são explícitos se é possível tirar a exclusividade de 

um empreiteiro, não apresentam as normas de qualidade de cada serviço, o que gera margem a 

possíveis contestações judiciais. Fato, inclusive, apontado por engenheiros residentes no 

questionário. Podemos concluir que é fundamental a união entre departamento de engenharia 
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e jurídico, para elaboração de contratos específicos a cada serviço, de forma que se possa dar 

respaldo para o gestor da obra poder cobrar a execução daquilo foi acordado.  

Após a fase de contratação e assinatura do contrato, propriamente dito, outra etapa 

se inicia: a fiscalização dos serviços. Na análise de fichas de verificação de serviços e através 

das respostas dos questionários percebemos que é uma etapa bastante falha, principalmente, 

nas obras que contam com mão-de-obra totalmente terceirizada. Sendo até difícil levantar 

dados confiáveis a esse respeito, pois essas obras demonstraram preencher as FVS’s apenas 

para satisfazer possíveis auditorias e não como uma ferramenta de controle extremamente útil 

para tomada de decisões e constante replanejamento da obra.  

Todos os engenheiros residentes questionados disseram que suas respectivas 

empresas possuem normas estabelecendo que através de fichas de verificação serão 

levantados dados em relação a qualidade dos serviços e produtividade. Dessa forma, as 

medições só seriam feitas se as fichas indicassem que os serviços estão totalmente concluídos. 

Porém, todos alegaram ser inviável esse tipo de medição já que são deixados inúmeros 

“bicos”. Assim, nada seria faturado e os empreiteiros abandonariam a obra. 

Nesse sentido percebemos que nem engenheiros e nem coordenadores estão 

cientes do benefício que a correta fiscalização de serviços pode trazer para o cumprimento de 

metas tanto de qualidade quanto de prazo e custo. Assim, perdem a oportunidade de verificar 

se os serviços estão sendo executados conforme cronograma, o que torna praticamente 

impossível replanejar a obra, pois não possuem dados para isso.  

Além disso, verificamos que nenhuma das três construtoras consultadas possuem 

ferramentas para planejarem as tarefas a serem executadas a curto prazo, sendo que apenas 

uma pretende implantar esse mecanismo.  

Outro fator muito importante se deve a segurança do trabalho. Segurança que na 

maioria das vezes não é encarada da forma devida, o que acarreta problemas gravíssimos 

tanto para empreiteiros quanto para os contratantes. Devido à seriedade dessa questão é 

necessária constante verificação quanto ao uso de EPI’s, pois a construtora é co-responsável. 

Durante visitas a obras e entrevistas com engenheiros percebemos que as obras 

vêm se tornando reféns dos empreiteiros. Cada vez mais se submetem a fazer “vista grossa” 

sobre qualidade ruim dos serviços, demora na entrega e segurança. Isso se deve ao fato de o 
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pensamento corrente ser de que é preferível executar os serviços nessas condições a não 

executá-los. Porém, o fato de se executar de forma ruim os serviços gera muito retrabalho e 

assim aumenta os custos de manutenção da obra. E, nessa etapa todos os empreiteiros fogem. 

É perceptível que grande parte das empresas de construção possui normas que 

regem desde a contratação de empreiteiros à verificação dos serviços. O que realmente falta é 

a aplicação correta desses mecanismos de forma a torná-los relevantes no gerenciamento de 

mão-de-obra e controle de metas. É necessária a conscientização por partes das empresas em 

contratar engenheiros que valorizam o planejamento e a gestão, e mantê-los em constante 

aperfeiçoamento, pois o mercado da construção é dinâmico. 

Outro fator muito importante a ser levado em consideração é a questão da 

qualidade dos serviços. Todos os engenheiros responderam ser muito difícil trazer os 

empreiteiros de volta para consertar problemas. Esse fato corrobora a importância de conferir 

rigorosamente todos os serviços, pois durante a entrega do empreendimento tais falhas geram 

“publicidade” negativa para a construtora. Priorizar produtividade em relação à qualidade é 

um erro e todo serviço executado de maneira inadequada terá que ser refeito, portanto a 

produtividade também é enganosa. 

As universidades têm um papel muito importante nesse contexto, pois são elas 

que formam os engenheiros que mais tarde vão para o mercado e repetem esses erros. É 

necessária a presença de mais disciplinas com carga horária adequada focadas em 

planejamento, controle e gerenciamento de obras e pessoas.  

É fundamental o aumento da exigência das construtoras em relação aos 

empreiteiros, pois só assim eles melhorarão até atingir o padrão exigido pelo mercado. Muitas 

vezes é preferível não fazer de qualquer jeito, e pagar muito mais caro por isso. Assim, as 

empresas devem buscar formar parcerias com as subcontratadas de forma a desenvolvê-las e 

consequentemente evitar riscos a empresa.  

Portanto, os resultados obtidos foram satisfatórios para se alcançar os objetivos 

propostos, inicialmente. 
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10.1. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

⋅⋅⋅⋅ Analisar como empreiteiros gerem suas empresas. 

⋅⋅⋅⋅ Analisar métodos para aferir produtividade em obras de Goiânia. 

⋅⋅⋅⋅ Levantar principais causas de atraso em obras verticais em Goiânia. 

⋅⋅⋅⋅ Estudo dos custos envolvidos nas assistências técnicas realizadas pela empresa. 
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