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ABSTRACT 

Subcontracting is a widely utilized strategy in the construction industry. Given this 
characteristic and a scenario in which  the companies’  needs for increasing the quality of 
their services, improving labor productivity and reducing costs, all efforts should be 
concentrated on the subcontractor. This is because the companies’  competitiveness may be 
influenced by the subcontractors’  capacity to adjust themselves to market demands.  

Despite the importance of subcontracting very little has beem written. 
Within this context, this paper develops a qualitative study with a sample of fourten 

subcontractors. The purpose of this study was to obtain general information about the 
subcontractors’  characteristics. The results provide information about origin, work’s 
price, labourer and others aspects. 
 
Área: Gerência de produção - Sub-área: Gerência da Construção Civil 
Key words: Civil Construction, Subcontracting, Subcontractors’characteristics. 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A construção, pelo menos a nível de canteiro, é provavelmente um dos exemplos 
contemporâneos mais significativos da industria, onde a subcontratação é característica 
focal do processo produtivo (Beardsworth, 1988).  

Uma das questões discutidas por Cardoso (1996) no contexto da construção brasileira 
diz respeito ao conflito entre o grau necessário de qualificação e o perfil da mão-de-obra de 
produção encontrado. Este autor salienta que, entre os parâmetros que as empresas devem 
observar durante o processo de subcontratação pesam as características da mão-de-obra 
subcontratada e suas condições de atender as exigências de qualidade, racionalização e 
redução de custos.  

No entanto, inexitem na literatura brasileira, trabalhos que enfoquem os 
subcontratantes e sirvam de subsídio para diagnosticar a origem das falhas do processo de 
subcontratação. 



Diante desta perspectiva, este trabalho se justifica, descrevendo as características de 
uma amostra de empresas subcontratantes com relação a sua estrutura, origem, tipo de 
mão-de-obra (recrutamento e qualificação), critérios de formação de preços, tipo de 
clientes, postura quanto a legislação trabalhista e finalmente a visão dos empreiteiros sobre 
trabalhar com subempreiteiros. 

 
2. AMOSTRA 

A investigação, parte de uma dissertação de mestrado, estuda seis empresas de 
construção civil e seus subcontratantes de mão-de-obra. A amostra de subcontratantes foi 
formada por sete empreiteiros globais e sete subempreiteiros de atividades específicas. O 
ambiente de pesquisa e de atuação dos atores em estudo foi a cidade de Florianópolis/SC. 

 
CODIFICAÇÃO DA AMOSTRA 

EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO A,B,C,D,E,F, 
EMPREITEIRAS DE MÃO-DE-OBRA EA,EB,EC,ED,EE,EF,EG  
SUBEMPREITERAS S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7 

Figura 1 -  Identificação dos atores estudados. 

 
O levantamento dos dados se efetivou através de entrevistas semi-estruturadas com os 

engenheiros das empresas e com os donos/fundadores das empreiteiras e subempreiteiras. 
A Figura 2, a seguir, ilustra as relações de contratação entre a empresa construtora e 

seus fornecedores de mão-de-obra. Neste estudo, foram considerados apenas os 
empreiteiros de mão-de-obra global e os subempreiteiros de serviços específicos. 

Neste esquema aparece o subcontratante de mão-de-obra junto ao fornecimento de 
material. este ator não foi incorporado ao estudo acredita-se que estas subcontratantes 
podem ser melhor classificadas como fornecedoras de materiais, uma vez que o 
fornecimento da mão-de-obra não é característica focal destas empresas. Entre elas estão a 
impermeabilização, colocação de pedras especiais e ajardinagem. 
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Figura 2 -  Relações de contratação dos serviços. 

 
3. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SUBCONTRATANTES 

As empreiteiras de mão-de-obra global são empresas essencialmente caracterizadas 
por fornecer mão-de-obra para execução. Geralmente possuem um quadro fixo para 
execução das atividades básicas, algumas subcontratam as especialidades técnicas e as 
especialidades de trabalho. Estas empresas só não executam os serviços que são 



contratados com o fornecimento de materiais. A empreiteira global é a responsável pelas 
instalações do canteiro. 

As subempreiteiras de serviços específicos são empresas fornecedoras de mão-de-
obra para determinadas atividades, as quais, nesta amostra, referem-se a instalações elétricas 
e hidráulicas, carpintaria, pintura e colocação de gesso. 

As subcontratantes da amostra são empresas legalizadas, geralmente fornecem nota 
fiscal e contratam os serviços de um contador. 

Os empreiteiros possuem escritórios, sendo alguns na sua própria casa. O uso do 
computador aparece pouco neste meio (apenas os empreiteiros EF e EG. possuem 
computadores em seus escritórios). Nenhum dos subempreiteiros de serviços específicos 
indicou ter escritório, tão pouco computador. 

Das sete empreiteiras pesquisadas, seis têm ônibus para transporte dos operários. A 
maioria possui cozinheira na obra e fornece as refeições aos operários. O  único  que não se 
enquadra é o subempreiteiro EA que possui uma quantidade menor de operários. Quanto 
aos subempreiteiros específicos, apenas S2 indicou transportar seus funcionários. 

O subempreiteiro S7 mencionou ter uma fabriqueta em casa para execução dos 
elementos pré-moldados de gesso. O empreiteiro EF foi o único que indicou fazer 
orçamento detalhado, planilha de acompanhamento dos serviços para cobrança e currículo 
com as fotos das obras já construídas por ele. 

A Tabela 1 resume as características dos subcontratantes com relação ao tempo de 
atuação no mercado, número de operários e número de obras em execução na época da 
pesquisa. 
 

EMPREITEIRA 
DE 

TEMPO  DE  
ATUAÇÃO  

Nº  DE 
OPERÁRIOS 

OBRAS  EM 
EXECUÇÃO 

MÃO-DE-OBRA (anos) registrados não 
registrados 

nº m2 

EA 21 20 10 2 2.000 
EB 11 70 NI 4 20.000  
EC 4 60 NI 3  11.900  
ED 18 65 NI 4  30.000 
EE 10 110 20 4 30.000  
EF 20 60 NI 4 35.000  
EG 20 120 150 6 80.000  

SUBEM 
PREITEI

RA 

ESPECIALI 
DADE 

TEMPO DE  
ATUAÇÃO 

Nº  DE OPERÁRIOS OBRAS  EM 
EXECUÇÃO 

  (anos) registrados não 
registrados 

número 

S1 Carpinteiro 18 29 NI 1 
S2 Inst. 

Hidraulico 
4 1 5 6 

S3 Inst.Elétrico 3 1 2 4 
S4 Inst. 

Hidráulico  
25 9 NI 6 

S5 Inst.Elétrico 25 10 NI 6 
S6 Pintor 10 30 - 5 
S7 Gessista 6 14 - 6 

NI- não informou (nestes casos a 
subcontratante não quis ou não soube 
informar dada a variação neste número). 

Tabela 1 - Características dos subcontratantes 



Quanto ao número de operários, nas empreiteiras globais variam entre 30 a 120 
registrados, fora os trabalhadores sem vínculo empregatício (subempreiteiros e operários 
dos subempreiteiros) Já nas subempreiteiras de serviços específicos este número é bem 
menor e varia de 1 a 30 operários registrados. Os operários não registrados na 
subempreiteiras podem ser enquadrados na definição de Farah (1992, 1993), como os 
popularmente chamados de gatos. Aparecem duas subempreiteiras com somente um 
empregado, este é o próprio dono da empresa. Nestes casos eles fazem acordos temporários 
com os operários para execução de determinados serviços sem firmar vínculo empregatício.  

 
4. ORIGEM 

As empreiteiras têm origem em uma ou duas pessoas, geralmente iniciadas na 
construção civil como operários (serventes, pedreiros, carpinteiros), que tiveram uma 
carreira de ascensão dentro dos mais variados ofícios da obra até exercer a função de 
mestre e decidir-se por abrir sua própria empresa. Esta informação confirma a afirmação de 
Franco (1995) que identifica a formação destas empresas originadas por antigos mestres 
que passam a ser os patrões. Para  Franco esta  tendência   modifica o  comportamento e 
formação dos mestres e diminui a oferta de mestres experientes e qualificados no mercado 
de trabalho. 

Quanto às subempreiteiras de serviços específicos, a origem é a mesma, entretanto a 
especialidade está ligada ao serviço desempenhado pelo seu fundador como, por exemplo, 
nas subempreiteiras de instalações elétricas, onde o dono começou na construção civil como 
ajudante de instalador, passou a oficial e abriu sua subempreiteira. 

Aparece muito a ligação parental nestas organizações: empresas subcontratantes que 
se originaram da união de irmãos, cunhados e primos. 

A maioria deles não tem o primeiro grau completo, aprenderam tudo que sabem no 
dia-a-dia. Apenas o entrevistado EC disse possuir o curso de técnico em edificações. 

O resultado da pesquisa mostra que os donos das empreiteiras e subempreiteiras 
atualmente exercem a função de gerenciar e controlar a mão-de-obra e o andamento dos 
serviços. Com exceção do subempreiteiro S3, todos os demais não executam mais nenhum 
tipo de serviço na obra. O subempreiteiro S3 de instalação elétrica disse trabalhar na 
execução por não ter operários registrados e só contratar temporariamente quando preciso. 

A Figura 2 mostra o tempo de serviço na construção civil dos donos das 
subcontratantes e o tempo que estas empresas estão atuando no mercado. Observa-se que a 
maioria tem algum tempo de experiência no setor antes de fundar sua empresa 
subcontratante. Apenas o empreiteiro EG indicou não ter tido experiência anterior à criação 
da empresa, contudo este empreiteiro se associou à pessoas que já tinham experiência no 
setor.  

Outro dado apresentado no gráfico é o tempo de serviço dos entrevistados na 
construção civil, que varia de 10 a 45 anos. Quanto ao tempo de funcionamento das 
empresas subcontratantes, três têm até 5 anos, três têm de 6 a 10 anos, cinco de 11 a 20 
anos e três possuem mais de 20 anos, sugerindo que estas empresas estão consolidadas no 
mercado. 
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Figura 2 - Tempo de serviço do fundador da subcontratante versus a idade da 

empresa. 
 
5. A MÃO-DE-OBRA DAS EMPRESAS SUBCONTRATANTES 

As empreiteiras de mão-de-obra global possuem em seu quadro serventes, 
carpinteiros, pedreiros, armadores e em alguns casos eletricista e encanador. Entretanto, 
algumas subcontratam os serviços de instalações, justificando que estes são serviços 
temporários contratados só quando necessário. Isto também acontece com o serviço de 
pintura, que ora aparece vinculado à empreiteira ora é subcontratado. 

Geralmente os serviços que não são fornecidos pela empreiteira referem-se à 
execução de estacas, escavações mecânicas, fornecimento e bombeamento de concreto 
usinado, instalação de esquadrias de alumínio, execução de pisos de granitina, colocação de 
vidros, colocação de carpet e/ou forrações, instalação de tubulações a gás, execução de 
impermeabilizações do tipo manta, instalação de elevadores, fiação para antena coletiva e 
interforne, instalação de portões eletrônicos e urbanização e ajardinamento. Nesta condição, 
estão incluídos os serviços contratados com o material e por isto ficam sob responsabilidade 
da empresa de construção. Alguns serviços podem ou não ser fornecidos pela empreiteira 
conforme acordo com a empresa contratante.  

Quanto à mão-de-obra das subempreiteiras, a especialidade dos operários relaciona-se 
ao serviço fornecido, existindo os níveis de ajudante e oficial, cujo enquadramento depende 
da experiência e habilidade do operário. 

O recrutamento da mão-de-obra, de uma maneira geral, acontece pela indicação dos 
operários que já trabalham na subcontratante. A referência entre amigos é o principal meio 
de seleção empregado. Algumas subcontratantes indicam que não contratam os operários 
que batem na obra por não terem referência, outros dizem que isto não é inconveniente e 
que se testa o operário pelo período de experiência de 30 a 60 dias. 



Os empreiteiros e subempreiteiros pesquisados indicam que a disponibilidade de mão-
de-obra no mercado tem aumentado continuamente, o que garante uma certa liberdade de 
escolha na hora de contratar um novo operário. Todos firmam que com os anos de 
experiência trabalhando no ramo é fácil conhecer o mercado de operários de Florianópolis. 

Quanto à forma com a qual os operários aprendem a executar os serviços, os 
entrevistados são unânimes ao dizer que a prática é a grande responsável, os operários 
aprendem no dia-a-dia da obra, com colegas mais experientes, com o mestre e com o 
próprio empreiteiro/subempreiteiro chefe.  

Sobre a carreira dos operários, nota-se que há pouco interesse destes em aprender 
novas habilidades, em ascender de cargo dentro da obra, como declara um dos 
entrevistados: 

6. FORMAÇÃO DE PREÇOS 
Quanto aos critérios de formação de preços, os pesquisados responderam se basear na 

experiência dos anos de trabalho. Para os empreiteiros globais, o preço da execução das 
obras varia entre 26% a 35% do custo unitário básico (CUB), dependendo muito do tipo da 
obra e dos serviços que serão fornecidos. Todos evidenciam uma queda nos preços causada 
pela concorrência desleal. 

Os resultados mostram que os empreiteiros e subempreiteiros, mesmo não usando 
orçamentos detalhados para formar o preço dos serviços, têm alguma noção do custo e da 
sua variação em função do tipo e tamanho de obra. Um exemplo é dado pelo empreiteiro EG 
, ao afirmar que o preço depende do tamanho da obra, que quanto menor a obra mais cara 
porque a estrutura que se tem que montar é a mesma. 

A formação dos preços dos serviços específicos varia com o tipo de serviço: a pintura 
é cobrada por metro quadrado de superfície pintada, serviços de carpintaria por metro 
quadrado de obra, serviços de instalações hidráulicas por metro quadrado de obra e 
instalações elétricas varia, alguns cobram por ponto outros por metro quadrado de obra 
construída. 

Segundo os entrevistados S4 e S5, o preço das instalações é formado com base na 
quantidade de serviço, mas a empresa ou empreiteira têm uma margem de gasto para estes 
serviços em CUB, e então é feita a conversão. Se o preço superar o limite, as partes entram 
em acordo. 

Os subcontratantes foram questionados quanto aos preços dos serviços com ou sem o 
fornecimento de nota fiscal. Apenas os subempreiteiros indicaram ter dois preços, 
declarando trabalhar sem fornecimento de nota para serviços pequenos e obras particulares. 
Neste aspecto, nota-se que não existem parâmetros para diferenciar os dois preços, 
variando de subempreiteiro para subempreiteiro entre 12 a 40% entre o preço com e o sem 
nota fiscal.  

Os resultados mostram  que cada subcontratante tem seu critério de formação de 
preços, dependendo muito do mercado, do tipo e tamanho da obra, da quantidade de 
serviço, e no caso dos subempreiteiros do fornecimento de nota fiscal. 

7. CLIENTES 
As subcontratantes indicaram trabalhar para construtoras, incorporadoras, obras 

públicas e obras particulares. Os subempreiteiros além de trabalharem para estes, também 
trabalham para a empreiteira global. O número e tipo de clientes que cada subcontratante 
mantinha relação na época da pesquisa variava de 1 a 7. Estes valores diferem do números 
de obras que cada subcontratante executava na época  porque alguns clientes ainda estavam 
em fase de projeto e planejamento junto ao subcontratante.  



8. POSTURA QUANTO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA  
A postura dos subcontratantes com relação à legislação trabalhista há muito vem 

sendo discutida na literatura. A exemplo de Farah (1992) e Cardoso (1996) o processo de 
subcontratação da mão-de-obra configura a inexistência do vínculo empregatício e a burla a 
legislação trabalhista. 

O trabalho procurou descobrir a realidade deste grupo de contratantes e 
subcontratantes quanto ao fornecimento de nota fiscal e o pagamento dos encargos 
trabalhistas.  

O fornecimento de nota fiscal por parte do subcontratante está muito ligado a quem é 
o responsável pela contratação. Os resultados mostram que, de uma maneira geral, as 
empresas pesquisadas exigem o fornecimento de nota fiscal dos serviços executados pelos 
empreiteiros e subempreiteiros contratados por elas. Tanto as empresas quanto as 
subcontratantes apontam nesta direção. 

Contudo, a conduta dos subempreiteiros contratados pelos empreiteiros globais não 
se comporta desta maneira. Nem sempre eles fornecem nota fiscal, isto porque muitas vezes 
os empreiteiros não exigem, o próprio subempreiteiro não tem sua firma legalizada, ou é 
uma estratégia para diminuir o custo dos serviços. Outro fator que influencia o 
fornecimento da nota fiscal é a quantidade de serviço e o tamanho da obra.  

Para garantir o fornecimento da nota fiscal e o recolhimento dos tributos por parte 
dos subcontratantes, as empresas contratantes estão assumindo esta responsabilidade. Neste 
estudo observou-se que em alguns casos os impostos são pagos diretamente pelos 
subcontratantes, em outros pela empresa contratante que paga e posteriormente desconta 
do preço dos serviços. 

Esta estratégia é efetivada pelas empresas através da retenção, em cada parcela do 
pagamento, o valor correspondente ao INSS (14,72%) e aos impostos sobre serviços 
devido à Prefeitura Municipal, ISS (no caso de Florianópolis 3%). 

As empresas se preocupam em contratar empreiteiras legalmente habilitadas e 
especificam  no contrato uma cláusula que determina como obrigação da subcontratante 
comprovar à empresa construtora o recolhimento relativo à Previdência Social de todos 
operários em serviço na obra, abrangendo subempreiteiros, tarefeiros e autônomos. O que 
se nota é que na prática não existe um controle formal deste recolhimento, dando margem a 
existência de gatas. 

Várias formas de arregimentar mão-de-obra foram encontradas neste estudo, entre 
elas operários próprios do empreiteiro, subempreiteiros, operários dos subempreiteiros, 
autônomos e tarefeiros. A seguir procura-se explicar estas formas a luz da legislação 
trabalhista. 

Os empreiteiros globais possuem mão-de-obra própria (operários que ganham por 
tipo de ofício de acordo com tabela do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da 
Construção/SITICON) e mão-de-obra subcontratada (com o fornecimento ou não de nota 
fiscal). Aparecem, aqui os operários autônomos que não fornecem nota fiscal nem tão 
pouco são vinculados a empresa de construção ou empreiteira global. 

Uma maneira comumente usada pelos empreiteiros globais para contornar os 
problemas da fiscalização é fichar os subempreiteiros temporariamente, pagando-os por 
tarefa e descontando os gastos com encargos sociais. Neste caso, nem sempre todos os 
operários são fichados, as vezes é só o subempreiteiro chefe, fugindo do controle os 
operários do subempreiteiro.  

É neste nível que mais aparece a burla a legislação: a equipe dos subempreiteiros 
específicos. Dois exemplos são dados, através dos subempreiteiros S3 e S7 de instalações 
elétricas e gesso respectivamente, que não possuem nenhum operário vinculado e chamam 
os operários para determinados serviços sem com isto vinculá-los à subempreiteira. 



Aparece ainda, casos que o empreiteiro global, para não gastar com leis sociais, que 
segundo eles é desfavorecida pela alta rotatividade do setor, faz contratos temporários por 
períodos de experiência dos operários e depois os manda embora. 
 
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As empresas da amostra trabalham essencialmente com mão-de-obra subcontratada, 
onde aparecem dois tipos de subcontratantes: os empreiteiros globais e subempreiteiros de 
serviços específicos, diferindo basicamente pela amplitude do serviço fornecido. Estes 
subcontratantes são empresas com pouco planejamento, onde os procedimentos 
operacionais, as decisões administrativas e as competências técnicas são ineficientes. 

Sua origem remonta de operários da construção, que abrem sua própria empresa 
reunindo outros operários. O recrutamento da mão-de-obra nestas empresas é feito de 
forma informal, pela indicações dos operários que já trabalham na subcontratante. Quanto a 
qualificação, predomina o conhecimento “on the job”  traduzido no aprendizado diário na 
obra. A formação de preço também é conduzida de maneira informal, baseada na 
experiência do dono da subcontratante, uma vez que inexistem orçamentos detalhados. Os 
empreiteiros globais, de uma maneira geral, fornecem nota fiscal dos serviços e pagam os 
encargos trabalhistas dos seus operários. A burla à legislação aparece no nível dos operários 
dos subempreiteiros específicos. 
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