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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo a comparação em mão de obra terceirizada e 

mão de obra própria analisado em obra de edificações, o tema pesquisado tem a 

finalidade comparar a mão de obra efetiva e terceirizada, processo parecidos, mas 

com gestão distintas. Com a questão social financeira do Brasil, as construtoras 

estão passando por período de instabilidade devido à crise econômica, com o 

sistema de mão de obra efetiva passou a ser deixada de lado em alguma situação, 

devido o custo alto que ela proporciona, logo a terceirização dos serviços foi sendo 

utilizada em foco. No primeiro momento trataremos do rotativismo e condição da 

terceirização da construção civil, discorrendo sobre os motivos principais, como as 

grandes demissões, encargos financeiros e processos judiciais. No segundo capitulo 

trataremos da diretriz da terceirização da mão de obra, discutiremos a necessidade 

de implementar uma subempreiteira em uma construtora, sua funcionalidade nos 

serviços, sua situação no Brasil. No terceiro e último capitulo será abordado a 

história da terceirização, sua utilização inicial, vantagens e desvantagens de se 

terceirizar, orientação na hora de escolher uma terceirizada e a importância do 

cumprimento das normas que regem o mercado construtivo de nosso pais. 

    

Palavras-chave: Comparação de mão de obra; Efetiva; Terceirizada; Vantagens; 

Desvantagens. 

 

  



 

 

SOBRENOME, Nome Prenome do autor. COMPARISON IN HAND OF THIRD-
PARTY WORK AND HAND OF OWN WORK:  Analyzed in construction site. 2017.  
total de folhas 26. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia civil) 
– Anhanguera educacional, Rio de Janeiro, 2017. 

ABSTRACT 

 
The objective of this work is to disclose in the outsourced labor labor analyzed in the 
construction work, the subject searched for the purpose of comparing effective and 
outsourced work, a similar process, but with different management. With a social 
financial issue of Brazil, construction companies are going through a period of 
instability due to economic crisis, with the effective work system, once it is sent on 
the one hand, Services to be used in focus. In the first moment, it is about rotativism 
and condition of the outsourcing of the civil construction, discussing the main factors, 
such as large layoffs, financial charges and lawsuits. In the second chapter, dealing 
with the labor outsourcing guideline, we will discuss the need to implement a 
subcontractor in a construction, its service functionality, its situation in Brazil. The 
third and final chapter covers the history of outsourcing, its initial use, advantages 
and disadvantages of outsourcing, orientation when choosing an outsourced 
company and an importance of compliance with the norms that govern the 
construction market of our country. 
 
 

 

Key-words: Labor comparison; Effective; Outsourced; Advantages; 
Disadvantages. 
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INTRODUÇÃO 

 

A indústria da construção civil envolve um papel muito importante para o 

crescimento econômico do Brasil; envolvendo grande classe de qualificação 

profissionais levando a uma demanda da taxa de emprego, e um impacto favorável 

econômico para o brasil. 

 

Sem obras, o país não tem como alavancar para uma economia suprema, 

pois ela depende desse setor. 

 

Esse grande papel da construção civil, no momento tem uma impressão muito 

desfavorável; as pequenas construtoras e grande vem entristecendo o consumidor 

ou o contratante por não atingir os prazos propostos pelo projeto, com os serviços 

mal executados a qualidade bem abaixo do proposto no projeto e outros. 

 

Nos últimos 30 anos houve um crescimento da terceirização da mão de obra 

nas empresas de construção civil. Isso foi proveniência dos altos custos financeiros 

que ela veio a sofrer, com contratações e encargos altíssimos, demissões 

sequenciais e grandes processos judiciais trabalhistas. Com esses custos as 

construtoras terceirizarão algumas atividades, na intenção de dar um suporte melhor 

aos canteiros de obra.  

 

Nesse trabalho será abordada a terceirização de atividade na construção civil, 

suas vantagens e desvantagens. 

 

O setor da construção civil vem enfrentando uma crise econômica 

desfavorável, grandes números de demissões, para redução do quadro de 

funcionários e até mesmo declaração de falência.  

 

Em 2014 houve um aquecimento do setor, com a grande expectativa com a 

copa do mundo e os jogos olímpicos, levando a uma imensurável falta de mão de 

obra de serviços, uma das soluções foi implementar a terceirização de mão de obra. 
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O presente trabalho tem como ideal apresentar as diferenças entre operário 

terceirizado e mão de obra efetiva, relatando os principais pontos de diferença entre 

eles? Este trabalho tem como objetivo geral abordar a terceirização de mão de obra, 

focando os fatos principais entre elas; Análise de especifico da implementação da 

mão de obra terceirizada; Diretriz desse sistema de trabalho; Diferença entre mão de 

obra própria e terceirizada; 

 

A situação do Brasil não é favorável economicamente, setores importantes 

vieram a diminuir as atividades, gerando grandes desempregos e quedas   da 

economia. O setor da construção civil, área onde se mais emprega no   Brasil sofreu 

esse impacto, construtoras fechando até mesmo as portas, diminuindo suas tarefas 

e atrasando as entregas dos edifícios.  

Com a terceirização dos serviços; gestão importante para o mercado 

construtivo, a presente subempreiteiras ajudou a construção a não parar totalmente, 

com a intenção de qualificar as tarefas, proporcionando qualidade e eficiência. 

A construção civil, quando está em alta com a economia diminui o impacto 

desfavorável da crise, mas necessita de melhor performance para continuar dando 

bons resultados.    

  

O campo da construção civil tem natureza alternada, onde há períodos de 

investimentos, como as que o Brasil presenciou nos últimos seis anos, com a Copa 

do Mundo de futebol e os jogos Olímpicos. 

 A necessidade de redução dos custos de produção aliada à 
exigência dos consumidores fez com que o mercado da construção 
civil se tornasse cada vez mais competitiva, demandando que as 
estratégias de competitividade entre as construtoras fossem alteradas 
para a melhoria da qualidade de seus produtos e dos seus processos 
de produção. Este fato afetou as atividades dos demais elementos da 
cadeia produtiva, em especial a de um grupo diferenciado de 
fornecedores de serviços, os subempreiteiros ( UNICEUB, 2015).  

 

A implementação de atividades terceirizados ou informal vem levando muitas 

construtoras a implementar em seu setor produtivo essa forma de trabalhar, pois o 

setor não está em alta devido à crise financeira no qual o Brasil vem enfrentando no 

presente momento. Com isso, a terceirização vem alcançando grandes resultados 

http://repositorio.uniceub.br/
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no mercado construtivo com a contratação de pequenas empresas de serviços 

terceirizados (DIEESE, 2001; SESI, 1998). 

 

Segundo (HEINECK,1989) a etapa de uma construção civil de um edifício 

acabado possui umas quantidades de profissionais, qualificações diferentes em um 

mesmo ambiente de trabalho com 30 categorias profissionais diferentes, com um 

tempo de execução normalmente entre 2, 2,5 a 3 anos de execução, diferenciando 

entre quantidade de pavimentos ou estrutura (HEINECK, 1989). 

 

O setor da construção sempre foi conhecido pelo seu alto índice de 

analfabetismo, mas recebeu diversos incentivos por parte dos empresários e 

entidades ligadas ao setor na forma de programas de alfabetização e 

aperfeiçoamento educacional. Esses programas estão ajudando a erradicar o nível 

de analfabetismo do setor que representa cerca de 1% do universo dos operários 

(CBIC 2010). 

 

O existente exercício é uma procura bibliográfica sobre os principais itens 

comparáveis entre mão de obra própria e terceirizada, com um objetivo de mostrar 

todos os pontos positivos e negativos entre um modelo de contratação e outro, 

aperfeiçoando os serviços a serem realizados, com mais qualidade, em menos 

tempo e de acordo com a legislação trabalhista em vigor.   

Como ponto de partida foi realizado revisão bibliográfica, mediante pesquisa 

junto a Internet de monografias de TCC, monografias de cursos de especialização, 

dissertações de mestrado e teses de doutorados.  
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1 ROTATIVISMO E CONDIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL  

 

Com a mão de obra a empresa de construção civil vem enfrentando um 

enorme prejuízo financeiro levando até mesmo a demissões continuas, com 

pagamentos de rescisões devido a condição nacional financeira bem deficiente. 

A construção civil tem tido atrasos de entrega; proveniente de alguns retardos 

nas atividades e muitas delas, a falta de uma boa mão de obra qualificada, 

obrigando ainda mais a permanência das equipes de manutenção das instalações 

do edifício, frustrando muito empresários do ramo da construção civil levando a 

mudar os seus sistemas de trabalho; trocando o seu efetivo próprio por uma mão de 

obra terceirizada impondo a competividade entre elas com um serviço bom e rápido 

(MELÃO, 2014). 

Em qualquer época, a terceirização se mostra como uma notável alternativa 

para a construção civil. Logo os dias de hoje que a economia possui certa retração 

financeira. Modelo que tem por finalidade favorecer, não só a construção civil mas 

outros setores da economia, ganhos na produção (melhorando tempo) e evitando 

os problemas motivados pela rotatividade (entre os quais uma casual perda de 

característica), a terceirização é um sistema primordial para ser utilizado em 

tempos de crise e momentos economicamente estável (BLOG GESTAO, 

TENDENCIAS, 2015). 

 

Figura1. Participação da indústria da construção na população ocupada  

 

Fonte:( IBGE, Pesquisa Anual da Indústria da Construção, 2014)  
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O valor de população ocupada mostrado na figura1, aumenta 

significativamente para 13 milhões de pessoas, de acordo com Cover (2016) quando 

são considerados os trabalhos formais, informais e indireto (empresas de outros 

setores que tem como cliente principal a indústria da construção, como as 

metalúrgicas que produzem esquadrias), chegando a cerca de 11,4% da população 

brasileira ocupada. Assim, evidencia-se que a indústria da construção civil é a maior 

responsável na geração de empregos no Brasil. 

 

A procura de um justo salario é a causa de muitas demissões, pois os 

profissionais de mão de obra própria são contratados por uma construtora com um 

salário muita das vezes abaixo que o piso salarial coerente de sua profissão, o 

salário de outra categoria é baseado o mesmo, levando uma instável relação com a 

profissão, levando então um desconforto na empresa, possibilitando a demissão pois 

a qualquer momento  que aparecer uma proposta de trabalho para receber um 

salário maior é aceita diretamente (ALONSO, 2017). 

 

1.1 O CUSTO FINANCEIRO DA MÃO DE OBRA EFETIVA 

 

Um funcionário registrado proporciona para a empresa um custo elevado; pois 

os encargos recomendados pela CLT (carteira de trabalho), proporciona um 

desconforto para o capital das empresas. As seguintes regras que geram custos 

são: vale transportes, vale alimentação, férias remuneradas, demissão por justa 

causa, horas extra, aviso prévio entre outros.  

Com esse modelo de mão de obra a terceirização traz um conforto no 

orçamento das empresas, gerando confiabilidade principalmente para os clientes 

que exige qualidade e tempo (CUNHA, 2015). 

 

 

1.1.1 A IMPORTANCIA DE UMA CONTRATAÇÃO DE UM FUNCIONARIO  

 

 A rotatividade de entrada e saída de funcionário em uma empresa 

(generalizando para outra categoria de trabalho); traz um custo muito grande para 

uma empresa pois as somas de encargos de um operário chegam mais que eles 
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ganham na sua jornada de trabalho, com pré eliminares em exames médicos até a 

sua confirmação no cargo isso é padrão no Brasil, é lei, e traz um desconforto 

economicamente (SINDUSCON-FPOLIS, 2015). 

 

1.1.1.1 Sentido da terceirização  

 

É possível analisar que na década de 90 já se falava de terceirização de mão 

de obra visando os resultados econômicos, e a oportunidade de criação de 

cooperativas; pequenos empresários que foram trabalhadores logo fazem parte da 

produção, agora são administradores prestadores de serviços terceirizados 

fornecendo uma qualidade e rapidez (QUEIROZ, 1992). 

 

Tradicionalmente o setor da construção civil foi um dos mais importantes na 

economia nacional por ser grande empregador de mão-de-obra apresentar elevada 

participação na formação bruta de capital fixo e na geração do Produto Interno 

Bruto. Na década de 90, a construção civil brasileira passou por um processo de 

mudanças e reestruturação produtiva em diversos segmentos, com impactos diretos 

no cotidiano dos trabalhadores e do movimento sindical do setor (DIEESE, 2001). 

 

A terceirização, como tática financeira e burocrática, foi inserida no Brasil 

pelas empresas que procuravam se ajustar aos novos padrões internacionais de 

sistema empresarial (Silva, 1997; Giosa, 1993; Alves, 2004). Mas foi aplicada 

também como uma solução aceitável para a persistência dessas empresas ao 

período de crise que o país lutou durante a década de noventa (Bezerra, 1994). 

Logo, as circunstâncias nas quais foi utilizada geraram críticas que se mencionam 

ao fato da terceirização ter sido buscada somente para modera custos e gerar lucros 

para as empresas; de ter sido inserida como um modismo, sem uma apreensão com 

os trabalhadores (Druck e Franco, org., 2007; Martins e Ramalho, org, 1994). 

 

Em 2006, por meio do Centro Nacional de Modernização – CENAM em 2006, 

esta constatação fica evidenciada. A pesquisa demonstrou que mais de 1/3 das 

empresas contratadas para a prestação de serviço foram criadas por ex-

funcionários, fato este que pode ser motivado pela própria empresa contratante; e a 
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maioria, 66% das empresas Em base desse pesquisador e presidente da CENAM; 

não é diferente o mecanismo utilizado nas construtoras de nossos dias atuais, em 

busca de uma pratica bem eficiente e viavelmente econômico para a execução dos 

serviços, logo, a terceirização é um bom caminho para um bom planejamento 

orçamentário (GIOSA , 2006). 

 

Em uma pesquisa elaborada foram selecionadas 06 empresas 

subempreiteiras, sendo 02 empresas de cada uma das seguintes tarefas: esquadrias 

de alumínio, serralheria e pintura. As empresas diretamente ligadas na pesquisa 

foram indicadas por um conjunto de 04 construtoras para quais ou prestaram 

serviços na obra. 

 

Figura 2. Principais características das empresas participantes da 

pesquisa de estudo de casos 

 

 Fonte: (ENATC 2008 – Gestão de qualidade e da segurança do trabalho em empresas 

subempreiteiras) 
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 Os resultados obtidos na figura 2 demonstram diferenças expressivas entre 

as empresas participantes da pesquisa, dentre as quais se destacam: maior 

quantidade de funcionários e obras das empresas A e B; formação técnica dos 

sócios apenas nas empresas D, E e F; as empresas E e F não realizam apenas o 

serviço de pintura, sendo um dos elementos que fazem parte do seu escopo de 

prestação de serviço (ENATC, 2008). 
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2 DIRETRIZ DA TERCEIRIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA 

 

O objetivo da terceirização foi elaborado, no ideal de nivelar as empresas no 

requisito econômico pois suas prestações de serviços estavam sendo ameaçadas, 

devido os prazos de termino das atividades dadas, sua economia comprometida 

devido os gastos imensuráveis no decorre do tempo. 

Logo a terceirização no mercado construtivo foi um dos elementos de suma 

importância; ferramenta capaz de aumentar a produtividade dos serviços e 

qualidade; pois uma empresa prestadora de serviços assume toda, ou uma parte 

das atividades da edificação, com prazos bem-sucedidos e uma qualidade eficaz, só 

precisando de um técnico ou auxiliar para elaborações de relatórios das tarefas 

(ANTAC, 2002). 

Segundo FARAH (1992), o surgimento dos subempreiteiros sucedeu por volta 

da década de 40 no Brasil. “Ao lado do deslocamento do construtor e da fusão das 

empresas construtoras sob gestão dos engenheiros, um outro rumo se manifestou 

ao longo do avanço do setor: a constituição de firmas especializadas em partes do 

método de produção de edificações, outrora integradas e orientadas pelo próprio 

construtor. Assim, surgiram as primeiras empresas especializadas em partes da 

obra, fundações e instalações. 

 

2.1 A função das subempreiteiras 

 

      A subempreiteira tem por finalidade assumir os serviços determinados 

pelo engenheiro, a responsabilidades de executar toda parte de infraestrutura e 

Supla estrutura, com uma gestão bem eficaz e rápida. 

“O envolvimento da empresa de construção com a produção 
será menor, existindo uma forte tendência de subcontratação. Assim 
as micro e pequenas empresas fornecedoras de serviços 
subcontratados desempenharão um papel técnico e econômico cada 
vez mais importante no setor” (ANTAC, 2002). 

  A finalidade e papel das subempreiteiras é ajudar as empresas a manter o 

sistema construtivo em alta, e a sua situação econômica satisfatória, proporcionando 

ao país um crescimento de emprego e mais possibilidade de futuros 

empreendimento (ANTAC, 2002). 
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Figura 3. Efeitos da subcontratação sob o ponto de vista das contratantes. 

 

Fonte :( BRANDLI, 1998) 

 

 

Ao analisar a figura 3, é possível perceber que os benefícios oriundos da 

subcontratação só serão atingidos mediante a coordenação, tanto da empresa 

construtora, como da subempreiteira. É um desafio que deve ser enfrentado por 
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ambas as empresas na demanda por uma maior inclusão. Reis (1998), ao analisar o 

embate da introdução de sistemas de gestão da qualidade nos processos de 

realização de pequenas e médias empresas de construção de edifícios, ressalta a 

prática forte da subempreiteira na construção de edifícios e as consequências 

consequentes dessa tática. 

 

2.1.1 Situação das subempreiteiras no Brasil  

 

A subempreiteira tem por objetivo de prestar serviços, com qualidade, 

eficiência e gestão em casos de certificações, NBRS, ISOS, requisitos funcionais 

que devem ser utilizados para um desempenho positivo dos serviços. A ISSO 9001  

Certificados de qualidade exigidos por empresas de grande porte; eleva a empresa 

em um patamar favorável no mercado construtivo. 

 

Figura 4. Grau de implantação (%) da norma ISO 9001:2000 

 

Fonte: (ENATC 2008 – Gestão de qualidade e da segurança do trabalho em empresas 

subempreiteiras) 

 

A figura 4 mostra um questionário feito com empresas terceirizadas do ramo 

da construção civil, empresas: C, D, E e F não passaram no teste de qualidade, logo 

elas não atendem os requisitos propostos pela norma ISO 9001:2000  

 

Sendo assim muitas subempreiteiras não desperta interesses de algumas 

empresas, pois essa desvantagem pode não parecer nada, mais traz sérios riscos 

para uma construtora, devido o não cumprimento das regras que as normas 

proporcionam, logo a ISO tem por finalidade de dar uma qualidade eficaz para uma 

construtora tornando satisfatório em ambas as partes (ENATC, 2008). 
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 No Brasil, algumas empresas privadas passam a proporcionar métodos 

internos de lances dos subempreiteiros. Trabalhos como o de BARBOSA, OHNUMA; 

PEREIRA (1999), confirmam essa prática. No estudo de caso elaborado, a empresa 

pesquisada terceiriza todos os serviços de produção. A escolha dos diversos 

fornecedores, planejada pelo departamento de compras da empresa, segue o 

seguinte método principais: 

a - pesquisa de mercado para identificar os subempreiteiros mais 

capacitados; 

 

b - no caso da pesquisa favorável, envio de uma carta-convite para 

participação em uma concorrência aberta pela empresa; 

 

c - elaboração de um mapa de cotação com as ofertas de serviço recebidas; 

 

d - análise global das propostas considerando o preço, as condições de 

pagamento, os prazos de entrega, o atendimento e a peculiaridade das 

tarefas 

(BARBOSA, OHNUMA; PEREIRA, 1999). 

 

Figura 5 – Prática usual do processo norte-americano de licitação de 

subempreiteiros na construção civil. 

 

Fonte (ENTAC,2002 - O processo de convocação de subempreiteiros na construção civil) 
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Na figura 5 mostra o passo a passo de um processo seletivo da escolha de 

uma subempreiteira, o modelo é de uma em presa norte americana. 

 

A seguir a escolha final e decorrente contratação, os fornecedores continuam 

sendo periodicamente testados a cada três meses. Os critérios de análise, segundo 

BARBOSA, OHNUMA; PEREIRA (1999), são a qualidade, o cumprimento dos 

prazos, o atendimento e a similaridade da nota fiscal. A cada um desses itens é 

atribuída uma nota variando entre 0 e 2,5. Somadas, as notas aplicadas a esses 

quatro itens, podem chegar ao máximo de 10. A organização presente da empresa 

estudada, consiste na redução do número de fornecedores e na transformação em 

parceiros daqueles que são mais capacitados e que melhor se adequem à 

orientação da empresa. 
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3 HISTÓRIA DA TERCEIRIZAÇÃO  

 

A dinâmica da terceirização é comum em países industrializados e 

concorrentes, teve início nos Estados Unidos logo após a segunda guerra mundial. 

Como indústria de material bélico, necessitavam de concentra-se formação de 

arsenal, elas passavam umas tarefas de suporte a outras empresas. 

Passou a ser efetivada com um contrato entre sociedades Jurídicas 

(WIKIPÉDIA DESDE, 2015). 

 

3.1Vantagens e desvantagens da terceirização 

  

Para se te competividade no mercado construtivo, focando na busca da 

qualidade e produção, em alguns casos é necessário a contratação das 

terceirizadas. Podendo ser contratado por profissionais autônomo ou pessoas 

jurídicas. Normalmente as empresas contratam na intenção de eliminar certos tipos 

de serviços que necessita de agilidade e precisão. No Brasil os serviços mais 

solicitados para se terceirizar são: limpeza, segurança e manutenção. Logo se 

estabelece um contrato entre a empresa e o prestador de serviços (SEBRAE 

NACIONAL, 2016) 

 

Apontaremos as principais vantagens, importante no desenvolvimento dos 

serviços que proporciona um bom negocia. 

 

a – Vantagens. 

  Diminuição do efetivo administrativo; 

  Concentração nas atividades;  

  Participação mais frequente dos dirigentes de importância na 

empresa; 

 

Ao contratar uma terceirizada em um especifico serviço, é preciso se atentar 

para as desvantagens. 
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b – Desvantagens 

  As tarefas adquiridas pelas empresas terceirizadas pode não 

alcançar os seus objetivos esperados; 

  Os terceirizados podem estar com problemas de documentação, 

exigida pelo ministério do trabalho, correndo o risco de ser autuado;  

  Os serviços necessitam de inspeções diárias, para ver se está de 

acordo com o que foi proposta. 

 

3.1.1 Gestão da terceirização  

 

Ao contratar um serviço por uma terceirizada, deve se analisar as referências 

de serviços executados em outras empresas e preço, focando sempre na qualidade 

que foi executado, observar certos requisitos que atendam os critérios da empresa 

contratante, eficiência e rapidez (LEIRIA, 1992b). 

 

Figura 6. Fatores mais importantes para o sucesso da terceirização. 

 

Fonte: (The Outsourcing Instituto, 2003. - Pesquisa feita com respostas múltiplas). 

 

A figura 6 mostra os requisitos positivos ao contratar uma empresa 

terceirizada. 
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Figura 7. Fatores mais importantes na escolha do fornecedor. 

 

Fonte: (The Outsourcing Instituto, 2003. - Pesquisa feita com respostas múltiplas.) 

 

A figura 7 demonstra os resultados, o aspecto mais importante na escolha do 

prestador de serviço. 

 

3.1.1.1 A presença da NR e a Segurança do trabalho nas terceirizadas 

 

    Nota se que para um bom desempenho nas tarefas do dia a dia nos 

canteiros de obra, é indispensável a presença de um técnico de segurança, pois 

muitas subempreiteiras tentam driblar essa tarefa importantíssima, colocando 

pessoas que não são apito para exercer essa função, logo quando um responsável 

do ministério de trabalho e emprego se apresenta na obra, é autuado com 

notificações de multas (ENTAC,2002). 
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Figura 8. Exemplo parcial dos itens analisados em um formulário de 

avaliação inicial 

 

Fonte (ENTAC,2002 - O processo de convocação de subempreiteiros na construção civil). 

 

Na figura 8 nota-se um formulário que tem por finalidade listar os requisitos 

propostos para uma futura admissão de serviços terceirizada. 

    

 A NR (Norma Regulamentadoras) que tem por finalidade de normativa os 

critérios de segurança do funcionário no dia a dia dos seus setores de trabalho, 

orientando dos riscos que pode se evitar em um canteiro de obra, onde se tem mais 

acidentes de trabalho (ENATC, 2008). 

 

Figura 9. Atendimento das exigências das Normas Regulamentadoras 

(NR) do Ministério do Trabalho e Emprego 

Fonte: (ENATC, 2008 – Gestão de qualidade e da segurança do trabalho em empresas    

subempreiteiras) 
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Na figura 9 é possível notar um demonstrativo no qual classifica algumas 
empresas que atende os requisitos das normas em uma pesquisa feita, mas só a 
empresa A e B respeitam as maiorias das NRS (ENATC, 2008). 

 
Entre as normas as seguintes: 
 
NR1. Relativa a segurança do trabalho; 
 
NR4. Estabelece a organização dos serviços em engenharia de segurança e 

medicina do trabalho - SESMT; 
 
NR5. Propõem comissões internas no que se refere a acidentes - CIPA; 
 
NR6. Equipamentos de proteção individual - EPI; 
 
NR7. Sobre Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO; 
 
NR9. Previne dos riscos ambientais – PPRA; 
 
NR18. Estabelece as condições e o meio ambiente de trabalho nas 

indústrias 
NR23. Fala sobre a proteção contra incêndios (ENATC, 2008). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que na atual situação econômica do Brasil, os setores construtivos 

buscam opções para restrição de custos e controle do desperdices de materiais, a 

provando projetos e permanecendo no setor construtivo imobiliário, procurando 

apresentar o melhor produto e satisfazer o cliente. 

 

O objetivo da terceirização foi agilizar as atividades exercidas nas obras, logo 

com a implementação das subempreiteiras nas construtoras é possível se notar 

grandes vantagens positivas, que foi a permanência desse setor na atividade, nota-

se que a maioria deles atentaram se para o cumprimento das normas, uma delas foi 

a ISSO 9001. 

 

Com as pesquisas obtidas, o presente trabalho a terceirização método antigo 

desde a Segunda Guerra Mundial, na atual condição financeira vem sendo utilizado 

com frequência pelas construtoras. Nota se que possui suas vantagens e 

desvantagens, mas é uma das soluções que tem gerado resultados, com o 

cumprimento das normas regentes desse método da terceirização é possível firmar 

mais ainda, a qualidade, com cumprimento de prazos econômicos, obtendo 

treinamentos rigoroso da equipe de serviços, as construtoras terão um bom retorno 

econômico satisfatório para ambas as partes.  
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