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Antes de abordar o assunto específico da gestão de empreiteiros, é importante
salientar que, no contexto desta obra, podemos nos referir a “empreiteiro” para
retratar qualquer tipo de empresa prestadora de serviços na área de Construção
Civil, desde o pedreiro autônomo que é contratado para uma reforma em uma
residência, até uma grande construtora contratada para executar uma indústria ou
uma barragem. No mercado da Construção Civil, essas contratações são chamadas
de “empreitadas” e podem incluir apenas mão-de-obra ou também materiais,
projetos e equipamentos. A maior parte dos conflitos em contratos de empreitada
ocorre em obras de incorporação imobiliária (construções residenciais e comerciais)
e em obras industriais, em razão do grande número de prestadores de serviço que,
normalmente, tem pequenos contratos e participa de etapas relativamente curtas
de execução.

A motivação para o desenvolvimento desta obra vem do fato de que grande parte
das preocupações dos gerentes de obras nos dias de hoje se refere ao gerenciamento
dos empreiteiros, seja no momento da contratação, seja durante a execução, seja,
até mesmo, após a entrega das obras. A concorrência feroz que existe entre as
empresas construtoras força cada vez mais o mercado a uma diminuição dos custos
de produção. Porém, como temos observado nos últimos anos, mesmo com a
retração do mercado, muitos materiais de construção subiram bem mais que a
inflação, principalmente materiais essenciais como cimento e aço.

Uma das soluções então encontradas pelas construtoras para baratear seus custos
foi a diminuição dos preços contratados dos empreiteiros, no que se refere à mão-
de-obra. É comum verificamos no mercado pequenos empreiteiros que praticam
hoje preços menores do que há um ou dois anos. As construtoras, valendo-se do
poder econômico e do desaquecimento do mercado, forçaram uma baixa nos
preços dos serviços, que obriga muitas vezes o empreiteiro a trabalhar por conta
própria, praticamente sozinho, ou com auxílio até mesmo de parentes, como irmãos
e filhos. Tudo isso porque, pelos preços praticados, fica quase impossível arcar
com todas as despesas de impostos e encargos sociais.

Essa política de “contratação pelo menor preço” gera vários problemas adicionais
para o gerente da obra, mas também não é o único motivo da enorme quantidade
de dificuldades recorrentes no gerenciamento dos empreiteiros. Dentre a maioria
dos problemas que encontramos nas obras decorrentes de empreiteiros, podemos
destacar os seguintes:

• não-cumprimento das metas estabelecidas de prazo;
• não-cumprimento do contrato (ou de cláusulas deste);
• falta de documentação da empresa empreiteira;
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• falta de documentação dos funcionários da empresa empreiteira;
• não-recolhimento de encargos sociais;
• ações trabalhistas de ex-empregados do empreiteiro contra a construtora;
• má qualidade dos serviços executados;
• desperdício de materiais;
• número insuficiente de funcionários;
• falta de profissionais qualificados no quadro de funcionários do empreiteiro.

Outro aspecto que prejudicou ainda mais a gestão dos empreiteiros pelas construtoras
foi o aumento no número de obras sob a responsabilidade de cada gestor (seja
engenheiro ou arquiteto), buscando redução de despesas. Na execução de
residências, algumas construtoras chegam a colocar mais de 20 obras sob a
responsabilidade de apenas um gestor, o que praticamente impede uma fiscalização
e uma gestão eficientes. Essa medida, em vez de diminuir os custos da construtora,
aumenta o retrabalho e os problemas pós-entrega, além dos conflitos com os
empreiteiros.

Esta obra procura abordar os principais temas que possam causar problemas no
gerenciamento dos empreiteiros das obras, sem a pretensão de encerrar o assunto,
visando diminuir riscos na tumultuada relação entre construtoras e empreiteiros.
Os modelos apresentados no Anexo estão disponíveis no site: <http://
www.gestaodeempreiteiros.com.br>.
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É com admiração que apresento esta obra de André Augusto Choma, PMP, e de Adriana
Carstens Choma, MSc.

Trata-se de uma publicação de grande alcance, pois aborda um assunto altamente
relevante às atividades da construção civil brasileira, que de forma cada vez mais
acentuada tem terceirizado os trabalhos necessários para a execução de suas obras. E
o tem feito sem perceber, na grande maioria das vezes, o alcance e as responsabilidades
que acompanham essa decisão.

A falta de formalidade na contratação dos empreiteiros, ainda bastante comum em
nossas obras, somada à ausência de cuidados operacionais e gerenciais na relação
com esses terceirizados, tem exposto os construtores a riscos desnecessários, que,
quando ocorrem, e de fato freqüentemente ocorrem, geram custos não previstos nos
orçamentos e outras penalidades que perturbam a ordem dos trabalhos das empresas
e de seus dirigentes.

É uma obra que coloca ao alcance de engenheiros, arquitetos, gestores e empresários
do ramo da construção civil elementos práticos didaticamente apresentados, que
poderão ser aplicados sem dificuldades no dia-a-dia da gestão das suas construções.
Deve, ainda, ser recomendada e utilizada nas universidades, como instrumento
importante no repasse desses conhecimentos às novas gerações de profissionais que
entram no mercado de trabalho e àqueles que desejam se atualizar.

Acima de tudo, quero dar meu testemunho do valor e da dedicação dos seus autores,
André Augusto Choma e Adriana Carstens Choma, profissionais competentes e
interessados na melhoria da gestão das obras desenvolvidas neste nosso querido Brasil.

Uma obra como esta é revestida de uma energia e uma determinação ímpar por parte
dos autores, que apesar de todos os desafios e demandas de seu dia-a-dia pessoal e
profissional, tiveram um sonho que se transformou em projeto, que virou realização.
E que beneficia a todos nós, tanto os leitores diretos desta bela obra como aqueles que
receberão as melhorias geradas pela implementação dos conceitos, práticas e
instrumentos nela propostos, notadamente os clientes, os trabalhadores dos empreiteiros
e as próprias empresas empreiteiras.

Por tudo isso, é um enorme prazer e ao mesmo tempo um dever recomendá-la.

Silvio Aurélio de Castro Wille,
Administrador, Engenheiro Civil, MSc, PhD
Diretor do Sistema Projexpert e
Presidente da Associação Brasileira de Gerenciamento de Projetos.

PREFÁCIO

inicial.p65 6/9/2005, 16:467



Como Gerenciar Contratos com Empreiteiros 9

1  A MUDANÇA NO CENÁRIO DA CONSTRUÇÃO CIVIL ............................................................... 11

2 GESTÃO DE EMPREITEIROS X GESTÃO DE PROJETOS ................................................................. 13
2.1 PLANEJAR COMPRAS E AQUISIÇÕES ................................................................................. 14
2.2 PLANEJAR CONTRATAÇÕES ................................................................................................ 14
2.3 SOLICITAR RESPOSTAS DE FORNECEDORES ...................................................................... 14
2.4 SELECIONAR FORNECEDORES ........................................................................................... 15
2.5 ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO ...................................................................................... 15
2.6 ENCERRAMENTO DO CONTRATO ...................................................................................... 15

3 CONTRATAÇÃO ............................................................................................................................ 17
3.1 VERIFICAÇÕES INICIAIS ...................................................................................................... 17

3.1.1 Referências ................................................................................................................. 17
3.1.2 Documentação da Empresa Empreiteira ...................................................................... 18
3.1.3 Documentação dos Funcionários da Empreiteira ......................................................... 19
3.1.4 Documentação dos Sócios da Empreiteira ................................................................... 19
3.1.5 Tempo de Existência da Empresa Empreiteira ............................................................. 20

3.2 NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS E MODALIDADES DE CONTRATO .......................................... 20
3.2.1 Contratação por Preços Unitários ................................................................................ 21
3.2.2 Contratação por Valor Fixo Global ou Por Etapas ......................................................... 22
3.2.3 Contratação por Administração ou por Homens-Hora .................................................. 23
3.2.4 Outros Modelos .......................................................................................................... 24

3.3 PRAZO DA CONTRATAÇÃO ................................................................................................ 24
3.4 CONTRATO .......................................................................................................................... 25

3.4.1 Definição .................................................................................................................... 25
3.4.2 A Importância do Contrato .......................................................................................... 25
3.4.3 Estrutura do Contrato ................................................................................................... 25
3.4.4 Mediação e Arbitragem .............................................................................................. 26
3.4.5 Evitando Problemas na Assinatura do Contrato ............................................................ 27
3.4.6 Responsabilidade por Vícios ou Defeitos Construtivos – Segundo o Código de Defesa

do Consumidor e Novo Código Civil ........................................................................... 28

4 SEGURANÇA DO TRABALHO ....................................................................................................... 29
4.1 NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO ........................................................................ 29
4.2 DIRETRIZES DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL (SSO) PARA PRESTADORES

DE SERVIÇOS ....................................................................................................................... 30
4.2.1 Acidente de Trabalho e o Aspecto Legal ..................................................................... 30
4.2.2 Equipamento de Proteção Individual (EPI) ................................................................... 34
4.2.3 Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) ...................... 35
4.2.4 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) .................................................. 35
4.2.5 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) ................................................. 36

SUMÁRIO

inicial.p65 6/9/2005, 16:469



Como Gerenciar Contratos com Empreiteiros10

4.2.6 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) ................................. 37
4.2.7 Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) ................................. 37
4.2.8 Treinamentos, Diálogos de Segurança e Integração .................................................... 38
4.2.9 Fiscalização ............................................................................................................... 39
4.2.10 Documentos Obrigatórios ........................................................................................... 40

4.3 RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL ............................................................................. 41
4.4 ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO ........................................................................................... 43

5 EXECUÇÃO DA OBRA ................................................................................................................... 45
5.1 CUMPRIMENTO DO PLANEJAMENTO DA OBRA ................................................................ 45

5.1.1 Efeito Aprendizagem .................................................................................................. 46
5.2 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS – DE QUEM É A RESPONSABILIDADE? ....................... 47
5.3 CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES .............................................................................................. 48
5.4 QUALIDADE NA EXECUÇÃO............................................................................................... 49
5.5 DESPERDÍCIO DE MATERIAIS .............................................................................................. 53
5.6 AVALIAÇÕES PERIÓDICAS DE DESEMPENHO .................................................................... 57

6 ENCERRAMENTO DO EMPREENDIMENTO .................................................................................. 61
6.1 ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS DO EMPREITEIRO ................................................................. 61
6.2 ENCERRAMENTO DE CONTRATO/RETENÇÕES DE GARANTIA .......................................... 62

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................................. 63

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................... 67

9 ANEXOS ................................................................................................................................... 69

9.1 CHECK-LIST GERAL DE GESTÃO DO EMPREITEIRO............................................................ 69
9.2 CHECK-LIST PARA CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIROS ...................................................... 71
9.3 MODELOS DE CONTRATOS COM EMPREITEIROS ............................................................. 72
9.4 TABELA DE CUSTOS E HONORÁRIOS DE ÁRBITROS – CÂMARA DE MEDIAÇÃO

E ARBITRAGEM DO CREA-PR............................................................................................... 80
9.5 FORMULÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIÇOS

CONTRATADOS ................................................................................................................... 81
9.6 CHECK-LIST DE VERIFICAÇÃO DA EQUIPE DO EMPREITEIRO, PARA USO NA OBRA ....... 82
9.7 FORMULÁRIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DA EXECUÇÃO...................................... 83
9.8 RELATÓRIO DE DESEMPENHO (DESVIOS E TENDÊNCIAS) ................................................. 93
9.9 FORMULÁRIO DE REGISTRO DO TRABALHO REALIZADO (MEDIÇÃO) ............................ 94
9.10 FORMULÁRIO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO ......................................................... 95
9.11 MODELO DE DISTRATO ...................................................................................................... 96
9.12 FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO EMPREITEIRO E DE LIÇÕES APRENDIDAS ................. 97

inicial.p65 6/9/2005, 16:4610



Como Gerenciar Contratos com Empreiteiros 11

1A MUDANÇA NO CENÁRIO
DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Até meados da década de 1990, a maioria das construtoras mantinha uma grande quantidade de
funcionários em seus quadros, executando apenas serviços muito específicos com o auxílio de em-
preiteiros. Um mercado mais aquecido proporcionava às empresas a condição de manter as equipes
próprias, com a garantia da continuidade dos serviços. Muitas empresas de construção de edifícios
possuíam centrais de fôrmas e armaduras, adotando uma produção centralizada e mais “industrializada”
desses itens, reduzindo o desperdício e ganhando em produtividade.

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 a continuidade dos serviços em razão das
incertezas do mercado. A saída foi enxugar os quadros ao máximo e contratar empreiteiros para a
execução de grande parte dos serviços.

“A recessão é geral, mas é sentida de forma muito mais dramática no Paraná e, especificamente, em
Curitiba. Outras capitais não sofreram na mesma escala”, admite o presidente do Sinduscon, Júlio
César de Souza Araújo Filho. A produção imobiliária – residencial e não-residencial – em Curitiba
foi de 500 mil m² em 2004, 20% abaixo do que em 2003 e menos de um terço do que foi construído
em 1998. “Nunca se construiu tão pouco na cidade”, diz Araújo Filho. Jornal Gazeta do Povo,
Curitiba, 17 mar. 2005.

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 da terceirização e voltaram a trabalhar
com as próprias equipes.

Apesar dos transtornos encontrados na terceirização, a tendência de diminuir as equipes próprias e
trabalhar com “parceiros” não é exclusividade do mercado brasileiro; no mundo todo as construtoras
têm diminuído de tamanho. É claro que, no Brasil, a legislação trabalhista e os encargos envolvidos
encarecem o trabalho na construção civil, principalmente por causa da falta de continuidade dos
contratos ou da ausência de perspectiva de crescimento em longo prazo.
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Tabela 1 – Distribuição percentual das empresas por tamanho de empresa

País: Finlândia França Alemanha
Ano / Nº Funcionários Até 20 Mais de 100 Até 20 Mais de 100 Até 20 Mais de 100

1980 18 53 13 46 26 35
1990 23 38 42 27 33 31
1997 58 23 52 22 32 27

Fonte: International Labour Organization, 2001; citado por WILLE (2003).

Na Tabela 1 acima, podemos verificar que, na Europa, se iniciou esse movimento a partir da década
de 1980, com o aumento no número de pequenas construtoras e a conseqüente diminuição no
número das grandes empresas. Com esse panorama, a terceirização e a mudança do papel da cons-
trutora principal de executora das obras para gestora de contratos proporcionam grandes vantagens
às empresas. A construtora ganha em agilidade e em velocidade de resposta às demandas do mercado,
mas, para isso, cresce a importância de uma gestão mais eficiente das diversas interfaces entre os
prestadores de serviço.

Tabela 2 – Distribuição percentual das empresas por classes de pessoal ocupado – 1996 e 2001

Classe de Tamanho Número de Pessoal Ocupado Construções Construções Executadas
das Empresas Empresas  (em 01/12) Executadas para Entidades Públicas

1996 2001 1996 2001 1996 2001 1996 2001

De 40 a 99 56,8 67,3 15,0 20,8 13,6 22,8 10,4 17,9
De 100 a 249 26,2 22,0 21,8 23,4 17,7 20,6 15,3 18,7
De 250 a 499 10,4 6,1 19,5 14,1 17,3 13,9 15,4 12,2
Com 500 ou mais 6,6 4,6 43,7 41,7 51,4 42,7 58,9 51,2
Total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte: Pesquisa Anual da Indústria da Construção de 1996 a 2001 – IBGE; citado por WILLE (2003).

Pela Tabela 2 acima, podemos verificar que, entre 1996 e 2001, no mercado brasileiro, as empresas
com 500 ou mais funcionários passaram a representar 4,6% em 2001, 2% a menos que em 1996. Em
movimento inverso, as empresas de 40 a 99 funcionários tiveram um aumento de mais de 10% na
participação no mercado no mesmo período. O mesmo se pode dizer da participação dessas empresas
na execução das construções, onde as maiores perderam mercado para as menores, levando-se em
conta o número de funcionários.

Se analisarmos que, entre 1996 e 2001, não tivemos avanços tão significativos nas tecnologias construtivas,
é possível afirmar que as obras continuam necessitando da mesma quantidade de mão-de-obra, mas
que ultimamente têm sido executadas por diversas empresas de menor porte. As empresas de construção
que perceberam de maneira antecipada essa mudança passaram a trabalhar como “vendedoras” e
“integradoras” (WILLE, 2003), ou seja, empresas com grande habilidade de conseguir contratos e que,
no momento da execução, se aliam a parceiros para construir o empreendimento, não sendo mais
necessário aumentar significativamente o seu quadro de funcionários próprios.
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