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1. RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi identificar possíveis pontos divergentes e relevantes 

existentes na relação entre empregador e empregado sobre as formas de 

remuneração das empresas que atuam no ramo da construção civil no município de 

Jales. O delineamento metodológico utilizado foi o estatístico, conduzido através de 

instrumento de levantamento de dados e amostragem. Os resultados sugerem que 

para os empregadores o custo da remuneração varia entorno dos 30%, sendo que 

3% são para pagamento de impostos. Verifica-se também que os empregados 

destas empresas não conhecem o termo remuneração mais ao ser explicado do que 

se trata, eles esboçaram satisfação com o que recebem. A pesquisa ainda afirma 

que os trabalhadores que conhecem os benefícios que tem direito, acham que 

poderiam ter mais benefícios a sua disposição...................................................   .                                           
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2. INTRODUÇÃO 

A construção civil está aquecida no Brasil, principalmente, pelos megaeventos 

esportivos sediados no País em 2014.  Para alguns cargos, o setor paga salário 

médio acima de R$ 26 mil, de acordo com levantamento mensal da Catho (2014). 

O aquecimento do setor está atrelado ao crescimento interno da economia e 

as perspectivas são positivas para o setor, sendo importantes os programas 

habitacionais do governo e os projetos de infra-estrutura, notadamente os de 

modernização e ampliação de portos e aeroportos e, ainda, projetos de habitação, 

segundo estudo do IPEA (2013). 

Sendo assim o aquecimento do setor nos leva a uma discussão sobre a 

questão da remuneração na construção civil, pois nos últimos anos, aumentou-se o 

interesse pelo estudo das relações de trabalho em diversos setores da economia 

pelo fato da sua contribuição socioeconômica para o país.  Neste sentido, observa-

se um acréscimo significativo do interesse acadêmico pela problemática das 

relações de trabalho, sobretudo quando se considera o crescente volume de 

produção científica sobre o tema remuneração. 

Dentre as diferentes possibilidades de pesquisa sobre remuneração, uma 

problemática a se destacar é a existência de pontos divergentes na relação entre 

empregador e empregado sobre as formas de remuneração, sendo este o problema 

de pesquisa, buscando-se compreender como esta relação se sustenta no setor.  
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3. OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem por objetivo identificar possíveis pontos divergentes e 

relevantes existentes na relação entre empregador e empregado sobre as formas de 

remuneração das empresas que atuam no ramo da construção civil no município de 

Jales/SP. Para tanto são observados os seguintes itens: a) Levantamento 

bibliográfico acerca da remuneração, apontando os itens mais relevantes; b) Coleta 

e análise de dados por meio de questionário para análise dos pontos de vista do 

empregado e do empregador; c) Identificação dos pontos divergentes entre 

empregador e empregado; d) Identificação dos pontos positivos e negativos do 

trabalho formalizado na construção civil. 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia da presente pesquisa constitui-se inicialmente em um 

levantamento bibliográfico sendo que foram consultados autores que abordam o 

tema ligado à remuneração e remuneração estratégica onde foram coletados os 

dados iniciais desta pesquisa. Foi utilizado o método estatístico, que tem por 

definição compreender duas partes, o cálculo do tamanho da amostra e a análise 

estatística que são utilizados para concluir a pesquisa. A importância deste método é 

que ele possui um grau de precisão e objetividade com o resultado, através da 

análise dos dados colhidos. 

Nesta pesquisa os entrevistadores foram até os locais onde havia as obras 

indicadas pelas empresas, primeiramente foi feito o contato com o mestre de obras 

sendo que o mesmo apresentou os funcionários que ali estavam trabalhando, depois 

disso iniciou-se a aplicação dos questionários para cada um que estava ali naquela 

obra. Tendo em vista que a aplicação dos questionários foi aceita de forma unânime 

da parte de todos os funcionários entrevistados que se encontravam presentes. 

O universo da mesma foi com base nos dados solicitados junto à prefeitura 

municipal de Jales onde obteve-se uma relação das empresas com sede no 

município de Jales que atuam na Construção Civil, dentro deste contexto obteve o 

numero de 23 empresas mas este numero foi reduzido para o total de 5 empresas 

pois estas empresas são de característica Empresa de Pequeno Porte – EPP, alvo 

da pesquisa. Com a quantidade unificada para apenas 5 empresas foi feito o contato 
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direto com todas elas mas apenas 3 se colocaram à disposição para aplicação da 

pesquisa devido uma delas não estar em obras no momento e na outra houve 

rejeição. Depois do contato, foi feito o agendamento da entrevista semi estruturada 

com cada representante das empresas e ambos assinaram a declaração 

autorizando a aplicação da pesquisa a seus funcionários. Por fim foram aplicados 45 

questionários com 8 questões fechadas nas três empresas que aceitaram a realizar 

a pesquisa. E também foi aplicado um questionário semi-estruturado na entrevista 

com os 3 proprietários A amplitude da amostra com margem de erro é de 10% (dez 

por cento), segundo GIL (2009).  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Remuneração: conceito 

 Para Chiavenato (2010) o conceito de remuneração demonstra que em numa 

organização os colaboradores estão dispostos a prestar seus serviços por um 

determinado tempo diário, semanal, ou mensal e tendo retribuição a remuneração. 

Do outro lado a empresa espera que os serviços prestados pelos colaboradores 

alcancem os objetivos da empresa. 

 Segundo Chiavenato (2001), o ser humano é repleto de necessidades desde 

básicas, fisiológicas, psicológicas, até auto realização e para que estes seres 

humanos possam alcançar estas necessidades é necessário que execute um tipo de 

atividade para que em troca possa ser recompensado. 

 Essa recompensa pode ser paga através de remunerações que se compõe de 

salário, benefícios e incentivos salariais. 

5.2. Tipos de Remuneração 

 Segundo Albrecht (1998) as empresas estão procurando melhorar seu 

desempenho de várias maneiras para tornarem-se mais eficazes na colocação de 

seus serviços finais para que organização e funcionários entrem num acordo em 

respeito a remuneração para que ambos fiquem contentes e facilitem o sucesso da 

empresa. 

 Chiavenato (2010), afirma que nas organizações atuais existe a remuneração 

total que possui três componentes básicos, eles são: Remuneração básica que 

normalmente é determinado pelo governo ou pelo sindicato, os Incentivos Salariais 

que pode ser um bônus, participação, gratificação ou até a comissão e por fim os 
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benefícios que são caracterizados como complemento que  visa atender uma 

necessidade do colaborador que não está amparada pelas leis trabalhistas, mas que 

a empresa assume o interesse em ajudar o seu colaborador. 

 De acordo com Chiavenato (2010) a remuneração fixa ainda é muito comum 

nas empresas hoje em dia, ela prioriza a padronização e o equilíbrio salarial interno 

e externo dentro da empresa, tendo em vista que este método pode cair no 

comodismo com o passar do tempo acarretando possível diminuição na capacidade 

produtiva do colaborador. 

 É importante efetuar uma analise dentro da empresa para identificar qual é o 

melhor método a ser utilizado, visando uma produção constante e funcionários 

motivados. 

5.3. Remuneração Estratégica  

Segundo Wood (2010), hoje muitas empresas pretende implantar um sistema 

de remuneração estratégica, só que estas empresas esbarram na questão da 

implantação, onde em alguns casos passa por uma série de problemas internos, o 

que dificulta a implantação deste sistema onde poderia trazer vários benefícios para 

as empresas. 

 Wood (2010), afirma que em um extremo, o diagnóstico empresarial é como 

uma consulta médica, podendo ser extremamente simples, ou em outro extremo, 

dependendo da situação organizacional e da questão enfocada, o diagnóstico pode 

ser extremamente complexo. Quando se trata da construção de sistemas de 

remuneração, todas as indicações levam à necessidade de um diagnóstico 

profundo, detalhado e trabalhoso. Para o profissional que atua no diagnóstico da 

empresa é preciso ter em mente que é um tema delicado e atinge a todos na 

organização, a remuneração pode causar motivação ou até desmotivação, um 

sistema mal direcionado pode causar sérios problemas de instabilidade e prejudicar 

processos de mudança organizacional e não pode esquecer que a complexidade 

intrínseca do sistema é grande. 

O sucesso da implantação de um novo sistema depende da compreensão do 

que está ocorrendo, da assimilação do que se pretende e do comprometimento de 

todos os envolvidos. (WOOD, 2010, P. 173). 

 Através de sistemas tradicionais na remuneração estratégica, a empresa 

consegue atingir seus objetivos, porém apenas o básico e pode atrapalhar no 
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desenvolvimento de novas formas de organizar o trabalho e estratégias para se 

chegar a melhores resultados. 

 Segundo Motta e Vasconcelos (2004), o homem possui múltiplas e complexas 

necessidades como auto realização, ligadas ao seu ego e desenvolvimento do 

trabalho que irá pode lhe propor realizar estas necessidades. 

 A motivação procura explicar por que as pessoas se comportam. A 

experiência de Hawthorme demonstrou que o pagamento ou recompensa salarial 

mesmo quando efetuado em bases justas ou generosas, não é o único fator decisivo 

na satisfação do trabalho dentro da situação de trabalho. (CHIAVENATO, 2001, P. 

150). 

5.4. Breve dimensionamento do setor de construção c ivil no Brasil 

Em pleno aquecimento o setor de construção civil no Brasil tem obtido bons 

resultados, é notório em matérias publicadas por jornais e revistas que evidenciam 

sua real contribuição para economia.  

Para o jornal Estado de S. Paulo (2013), a construção civil deverá crescer 

2,8% em 2014, o percentual é apenas levemente superior ao do crescimento 

previsto para o Produto Interno Bruto (PIB), de 2%, mas ajudará dar algum alento ao 

setor. Tendo isto em mente podemos analisar que este setor atrelado ao do 

agronegócio são os impulsores da economia do país, sem eles a economia não 

estria estabilizada e competitiva com outros mercados. E a tendência é que está alta 

se mantenha devido o aumento do poder de compra da classe C, onde hoje à muitos 

incentivos financeiros e fiscais para está parte da população. 

Temos também destaque no Jornal de Jales (2014), que traz notícias de que 

foi criado no município de Jales estado de São Paulo, um pólo da construção onde 

está sendo oferecido curso de pedreiro, encanador e assentador de pisos e azulejos, 

com 15 alunos cada turma. O estado repassa os recursos para a compra de material 

de consumo e doa o equipamento de uso permanente. Estes investimentos para o 

município de Jales foram de grande importância onde visa capacitar os 

trabalhadores que atuam nesta área e incentivar uma melhor qualidade na prestação 

destes serviços. Hoje na cidade podemos perceber a alta na construção civil onde 

estão sendo construídos vários bairros residenciais, a construção de Conjuntos 

Habitacionais, condomínios e obras públicas, destacam o crescimento deste setor 

no município.  
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6. ANÁLISE DE RESULTADOS 

6.1. Visão do empregado 

Conforme análise dos dados coletados por meio da aplicação de 

questionários, temos uma predominância do sexo masculino na área da construção 

civil chegando a 100% nas empresas pesquisadas. Predomina também o percentual 

de 33,3% na faixa etária entre 41 e 50 anos. Do outro lado aparecem poucos 

profissionais com idade até 21 anos com o total de apenas 2,2% afirmando o que 

acontece atualmente, os jovens procuram seguir áreas que não sejam ligadas ao 

trabalho braçal. Tendo em vista esta observação fica mais claro que quando há falta 

de profissionais nesta área, surgem oportunidades para pessoas desempregadas na 

faixa etária de 31 a 60 anos, pois nesta faixa de idade as oportunidades são mais 

difíceis e na construção civil é algo comum haver pessoas com idade mais elevada 

devido a falta de procura por trabalho nesta área pelos jovens. Pode-se identificar 

também a predominância de pessoas casadas num percentual de 55,6 % do total na 

construção civil. Isso ocorre devido à maioria destes profissionais terem uma idade 

mais elevada, sendo normal serem pessoas casadas e com a vida estabilizada. 

Obteve-se também dados que deixam nítido que a maioria dos trabalhadores da 

construção civil representada por 51% não terminaram o ensino fundamental, 

verifica-se também que outros 20% terminaram o ensino fundamental, evidenciando 

que a maioria das pessoas que procuram este tipo de trabalho são pessoas que 

possuem um nível baixo de instrução por se tratar de uma profissão que não exige 

tanto conhecimento prévio. A seguir com os dados obtidos verificou-se que a renda 

familiar dos trabalhadores da construção civil gira em torno de um salário a três 

salários mínimos.  

 Por meio dos dados coletados é possível perceber que boa parte dos 

entrevistados (58%) não conhece o termo “Remuneração” e quais suas 

características. Tendo em vista que o grau de instrução dos mesmos é baixo e isto é 

considerado normal. Porém (42%) dos entrevistados que afirmaram que conheciam 

o termo “Remuneração” descreveram-na com o significado do termo salário. 

Consequentemente aqueles entrevistados que afirmaram não conhecer o que 

significa o termo remuneração também não conhecem os tipos de remuneração. 

Conforme dados levantados, temos que 60% dos entrevistados estão 

satisfeitos com sua remuneração, tendo em vista que é bem relevante em 
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detrimento dos 33% dos poucos satisfeitos, que declaram uma ligeira insatisfação 

com o salário que é pago aos trabalhadores da construção civil no município de 

Jales. Temos também que os entrevistados afirmam conhecer todos os benefícios 

que tem direito, após está afirmação foi questionado a eles se poderiam citar um 

exemplo e o que foi mais observado no modo geral foi o Fundo de Garantia e Tempo 

de Serviço e o Seguro Desemprego. 

 Em análise dos dados obtidos pode-se também verificar os entrevistados 

necessitam de mais benefícios para melhoria do trabalho e consequentemente uma 

melhor qualidade de vida. Na visão dos mesmos é importante a implantação de 

plano de saúde como um benefício obrigatório devido ser um trabalho que exige 

muito esforço braçal e que contribui para o desgaste da saúde e surgimento de 

(LER) lesão por esforço repetitivo. 

Seguindo pôde-se apurar que 14,93% dos entrevistados preferem o trabalho 

formal, mesmo com o baixo salário. Realidade diferente vivida pelos trabalhadores 

autônomos que normalmente obtêm uma remuneração superior a de um empregado 

devidamente registrado. Esta questão nos faz refletir sobre a valorização destes 

profissionais, melhoria da qualidade de vida no trabalho, assistência à saúde, 

educação entre outros benefícios que é oferecido aos trabalhadores de outras áreas 

profissionais. Os entrevistados ainda afirmaram que preferem o trabalho formal pela 

segurança e estabilidade que é oferecida, também a garantia de seus direitos pela 

legislação vigente. 

Apurou-se que 76% dos entrevistados indicaram como pontos positivos todas 

as alternativas quando se refere ao o que mais agrada os trabalhadores da 

construção civil. Isto reafirma a necessidade do trabalhador ter garantido no mínimo 

os benefícios básicos protegidos pela Lei. Logo a seguir a figura 09 enfatiza que 

49% dos entrevistados julga ter um salário menor, pelo fato de ser registrado. Eles 

afirmam que os trabalhadores que atuam na informalidade recebem remunerações 

maiores. Com o aquecimento do setor, este profissional vem sendo muito 

requisitado e falta mão de obra especializada o que leva à valorização destes 

profissionais. 

 6.2. Visão dos Empregadores 

Conforme dados obtidos por meio de entrevista dos empregadores, afirmou-

se que a remuneração atribuída aos trabalhadores da construção civil atualmente 
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está acima da média devido a demanda pela mão de obra, como por exemplo: 

pedreiro, servente, pintor, marceneiro entre outros profissionais que atuam nesta 

área, isto gerou um aumento na questão de remuneração.  

Quando questionados sobre o fato de escolher a forma de remuneração 

formal ou informal dos trabalhadores do setor de construção civil, ambos 

entrevistados afirmaram que preferem contratar trabalhadores formais devido à 

necessidade das empresas seguirem os parâmetros legais do ministério do trabalho 

e previdência social e não somente o que a lei exige mais também os benefícios que 

os trabalhadores passam a ter após o registro, dentre eles altos prejuízos financeiros 

por conta de ações trabalhistas. 

Já quando questionados sobre o que a remuneração representa em 

percentual nos custos de da empresa, os mesmos disseram que varia entorno de 

30% sobre o faturamento bruto. “Os impostos são muito altos, a carga tributária para 

construção civil se for só em cima da mão de obra chega a 27%”. Eles ainda 

afirmam que a falta de incentivos do governo municipal, estadual e federal, pois 

quando é concedido algum benefício às empresas, o governo procura tirar por outro 

lado. 

Em relação ao questionamento sobre remuneração estratégica ambos 

responderam que não conhecem, mas quando o entrevistador explicou do que se 

tratava, com algumas informações adicionais, à partir dali reconheceram que 

aplicam três tipos de remuneração estratégica, a fixa, variável e por competência. 

Muitas vezes estas empresas utilizam a forma de remuneração por competência 

atribuindo uma meta e em troca oferecem bonificação e prêmio para aqueles que 

terminarem a meta sugerida. Outro caso é a remuneração variável que é aplicada 

para aqueles trabalhadores que produzem mais e se destacam durante o serviço 

prestado, onde também recebem mais conforme a produção pré-estabelecida pela 

empresa. 

Os entrevistados destacam ainda que o ponto negativo do trabalho formal é 

que muitos trabalhadores se recusam a trabalhar de maneira formalizados porque 

acham que irão ganhar pouco comparado aos trabalhadores que atuam na 

informalidade e não enxergam os benefícios que tem direito perante a Lei. Outro 

ponto ressaltado foi a questão dos encargos altíssimos sobre a folha de pagamento 
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e registro dos funcionários. E em relação aos pontos positivos a segurança é algo 

que a empresa possui perante a lei evitando que haja futuros problemas. 

Já os pontos negativos do trabalho informal é que não há as garantias 

trabalhistas e previdenciárias, ou seja, quando termina o serviço do trabalhador na 

construção civil, ele recebe os dias trabalhados e simplesmente vai para casa sem 

receber seus direitos. Outro ponto lembrado pelos entrevistados foi que a 

informalidade dentro das construtoras pode gerar ações trabalhistas. Com relação 

dos pontos positivos ao trabalho informal é que o empregador pode transferir para o 

trabalhador o que seria recolhido por meio dos impostos como beneficio em forma 

de remuneração. 

 Os entrevistados citaram ainda que “Sem sombra de duvidas não é o que 

pode acontecer e sim o que já acontece no setor, a supervalorização da mão de 

obra”, com poucos profissionais qualificados atuando nesta área tornando-o mais 

escassos.       ..                  

..                                                                             

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A pesquisa conclui que no ponto de vista dos empregadores do setor da 

construção civil no municipio de Jales, a remuneração atribuida aos trabalhadores 

está acima da média  e que este fato ocorre, devido a falta de mão-de-obra 

especializada neste setor. 

Outro fato concluido através da pesquisa realizada, foi que estas empresas 

sofrem forte concorrência em detrimento das empresas que operam na 

informalidade. Em média estas empresas gastam cerca de 30% de seu faturamento 

bruto com seus funcionarios, sendo 3% destinados aos engargos trabalhistas e 

previdenciarios. 

Também conclui-se que todos empregadores utilizam o sistema de 

remuneração estratégica em suas empresas, porém aplicam sem ter o 

conhecimento técnico/profissional, às vezes até sem saber o seu significado. 

No ponto de vista destes empresários o trabalho formal é evitado pelos 

trabalhadores, devido os mesmos acharem que irão ganhar pouco e por não tem a 

visão de que terão vários beneficios tendo registro em carteira de trabalho. E que as 

empresas sofrem com os altos encargos trabalhistas,  porém devido a segurança 

para seus funcionários e para a empresa é viavel seguir em conformidade com a lei. 
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Segundo estes empregadores, em relação a falta de mão-de-obra 

especializada, a tendência é que a cada dia se torne mais exasso, devido aos jovens 

de hoje estarem procurando por outras áreas de conhecimento que julgam ser mais 

rentáveis e interessantes, mesmo o setor estar remunerando acima da média. 

Concluiu-se também que mesmo com baixo nível de instrução e falta de 

conhecimento acerca do assunto principal desta pesquisa, os empregados 

declararam estarem satisfeitos com o que recebem. Eles têm conhecimento dos 

beneficios trabalhistas e previdenciarios a que tem direito e julgam que poderiam ter 

mais opções à sua disposição, devido a alta exigencia física que a profissão exige. 

Consequentemente preferem o trabalho formal, devido aos beneficios e segurança 

que o registro em carteira lhes proporciona, mas se queixam por receber menos do 

que poderiam no trabalho informal. 
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