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RESUMO 

O objetivo fundamental deste trabalho é analisar os processos de terceirização e 

aplicá-los em um departamento de manutenção mecâni~ compreendendo os pontos 

a serem modificados, as vantagens a serem obtidas e os percalços a serem 

superados. 

Para isso, parte-se de uma conceituação de terceirização e apreensão de seus 

conceitos fundamentais dentro de uma perspectiva históri~ para a seguir, aplicar os 

casos teóricos ao desenvolvimento de um processo de terceirização de um 

departamento de manutenção mecânica, compreendendo todas as especificidades 

deste processo. 

V 
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1 INTRODUÇÃO 

A evolução da informação e a velocidade a qual ela é disseminada 

ininterruptamente nos vários meios de comunicação onde ela trafega, é o maior desafio 

para o profissional e para as empresas dos dias de hoje. De que forma agir e reagir 

rapidamente a este mercado globalizado e informatizado? 

Inicialmente torna-se necessário modificar determinadas posturas. Estas 

posturas correspondem a uma adaptação urgente de pessoas e empresas, com o 

objetivo principal de permanecer no mercado. Esta reação é necessária e deve ser 

agilizada pela observação, pelo estudo do que o mercado necessita e o que os 

empresários necessitam em retorno. 

É óbvio que para isto é necessário bom senso e conhecimento. Esta coerência 

é possível se houver um estudo que esteja sintonizado com as mudanças e com o 

material humano capacitado ou em fase de capacitação. 

A busca pela manutenção da competitividade, e o destaque dentre uma 

determinada concorrência vem aperfeiçoando as técnicas empresariais. De acordo com 

Silva1, 

a corrida para a competência e a capacidade para competir deveriam ter começado bem 
antes da abertura do mercado. Agora, tem-se que enfrentar o desafio da desverticalização, 
da terceirização, da concentração de esforços em mn único objetivo, com vistas à aquisição 
da excelência em termos de qualidade, de produtos de baixo custo e de alta tecnologia, 
enfim, de produtos, interna e externamente, competitivos. 

Dentro deste processo destaca-se a terceirização enquanto uma alternativa 

que permita a busca de maior produtividade, elevação do nível de qualidade e redução 

custos. Enfim, uma solução que esteja relacionada com o desenvolvimento para a 

competitividade. 

1 SILVA, Ciro Pereira da A terceirização responsável: modernidade e modismo. São 
Paulo: LTr, 1997. 
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No contexto da globalização e regionalização, os processos de terceirização 

têm particular importânci~ devido, sobretudo, ao fato de que estes processos são 

resultados de estratégias, e até necessidades das empresas que afetam sua 

sobrevivência. A terceirização apresenta grande relevânci~ e se converte em uma 

necessidade, tanto para a produção flexível como para os encadeamentos mercantis 

globais: não só permite reduzir custos e tempos, mas também permite uma seleção 

estratégica por parte das empresas das regiões que reúnem os requisitos necessários. 

Porém, este não é um processo que possa ser feito de qualquer maneir~ e 

sem critérios. É fundamental encontrar o parceiro adequado para a implantação deste 

projeto, de modo que as atividades confiadas sejam desenvolvidas a contento. 

A estruturação desta relação, portanto, é a verdadeira chave para a 

competitividade. Um processo de terceirização desastroso será tão prejudicial quanto 

um sistema antigo e oneroso de produção. Enfim, não produz nenhum elemento que, 

efetivamente, contribua para o desenvolvimento da empresa. 

Este trabalho tem a intenção de desenvolver uma análise do processo de 

terceirização, e equacioná-lo em um departamento de manutenção mecânica de modo 

que seja possível transformar a solução da terceirização, efetivamente, num diferencial 

competitivo da organização. 

1.1 PEQUENO HISTÓRICO DA TERCEIRIZAÇÃO 

O conceito de terceirização modificou-se profundamente nos últimos 50 

anos. Na década de 50 se definia como a ação de executar uma ordem de produção de 

acordo com as especificações do cliente, diferenciando-se de uma compra comum pelo 

fato de que os produtos elaborados não se encontravam registrados no catálogo de 

vendas e o fabricante nem os possuí~ habitualmente, em estoque. 

Durante a década de 80 nos países desenvolvidos, promoveu-se a 

especialização de tal forma que a indústria começou a compartimentar-se pelo tipo de 
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processos produtivos realizados, mais que pelo tipo de produto fabricadn2. Este foi um 

dos fatores que mais incidiu para que as empresas, independentemente de seu 

tamanho, fossem adotando a teoria de concentrar-se nas atividades críticas ou 

estratégicas para obter os objetivos corporativos. 

Mas as demais atividades, embora não as considerassem essenciais, 

continuavam sendo necessárias. Portanto se optava por deixar em mãos de outros, 

quem paradoxalmente, eram empresas especializadas e eficientes em fazer coisas não 

essenciais para a empresa contratante. 

Neste cenário, a terceirização perdeu boa parte de seu caráter temporário e se 

foi convertendo em uma relação mais estável. Especialmente nos Estados Unidos e 

Japão, a prática da terceirização permitiu que ambos os grupos de empresas que 

participavam no negócio tivessem incrementado sua competitividade com o tempo e 

por isso, as mesmas empresas se encarregaram de incentivar ainda mais o estreito 

relacionamento entre contratantes e terceirizadas. 

A partir deste aperfeiçoamento foram-se criando novos ramos de atividade 

na área dos serviços, que tem quase como únicos demandantes as empresas industriais 

e que apóiam a prestação de seus serviços em acordos de terceirização. No Brasil se 

observa a hierarquização e formalização deste tipo de acordos entre empresas 

industriais e empresas de serviços. 

Novas formas de terceirização foram surgindo em tempos recentes, 

apoiando-se na complementaridade entre grandes empresas contratantes ou 

montadoras e grupos de pequenas e médias indústrias terceirizadas que se incorporam 

já nas primeiras etapas da produção. É comum ver no âmbito internacional empresas 

que se encarregam da fase de projeto do produto e de seu posterior controle, deixando 

o resto das etapas, incluída a comercialização, a outras empresas. 

2 TUBINO, Dálvio Ferrari. Sistemas de Produção: a produtividade no chão de fábrica. 
Porto Alegre: Bookman, 1999. 
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Uma relação destas características está muito identificada com a cooperação 

empresarial. Atualmente no mundo desenvolvido, o terceirizado não é considerado um 

fornecedor especializado da empresa contratante como era antes, mas sim o pode 

definir como um "sócio sem ações" da empresa principal. 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Os objetivos do presente trabalho são apresentados a seguir. 

1.2.1 Objetivo Geral 

É objetivo fundamental deste trabalho analisar os processos de terceirização 

e aplicá-los em um departamento de manutenção mecânica. compreendendo os pontos 

a serem modificados, as vantagens a serem obtidas e os percalços a serem superados. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Compreendendo o o~jetivo geral desta pesquisa, delinearam-se os seguintes 

objetivos específicos. 

• Conceituar terceirização e apreender seus conceitos fundamentais, dentro de 

uma perspectiva histórica; 

• Analisar e criticar a bibliografia atualizada referente ao tema; 

• Compreender casos de implantação de terceirização de empresas, identificando 

procedimentos corretos, mais utilizados e aqueles que se demonstraram ineficazes e 

contraproducentes; 

• Aplicar os casos teóricos ao desenvolvimento de um processo de terceirização 

de um departamento de manutenção mecânica. compreendendo todas as 

especificidades deste processo; 
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• Estabelecer relações e conceitos gerais sobre o caso da terceirização e 

relacioná-los como caso prático desenvolvido. 
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2 CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO DE TERCEIRIZAÇÃO 

Uma empresa se encontra integrada verticalmente quando vários ou todos os 

elos da cadeia de valor de um produto se encontram no interior da mesma. A 

terceirização é um tipo de relação entre empresas que permite a desintegração vertical 

de um processo produtivo, através da delegação em terceiras empresas de um ou mais 

processos desta cadeia de valor. Assim, a terceirização seria um dos modelos mais 

destacáveis das chamadas organizações de semi-integração. 

Em termos mais formais, seguindo a definição de Giosa3
: 

mna relação de terceirização se estabelece se mna empresa outorga mn pedido a outra 
empresa (a terceirizada) para que produza partes, componentes ou realize serviços para que 
sejam incorporados no processo geral de produção. sob algmna forma 

Tais pedidos compreendem o tratamento, processamento ou a terminação de materiais ou 
partes pelo terceirizado a pedido da empresa contratante. 

Uma característica da terceirização está no fato de que a empresa contratante 

conserva a responsabilidade econômica final frente a terceiros, diferentemente de, por 

exemplo,, relações de integração horizontal ou consórcios de empresas,, em que a 

responsabilidade frente a terceiros é assumida por todos os membros atuantes na 

relação interempresarial. 

Neste sentido, a empresa contratante não é um usuário final do produto, mas 

sim o vende a outros depois de lhe haver incorporado algum valor adicional, que pode 

ser tão somente uma marca ou a comercialização do mesmo. Uma característica que 

também distingue a terceirização da produção para um mercado é que a elaboração do 

produto tem como condição prévia a existência de um contrato verbal ou escrito que 

inclui as especificações do produto, condições de entrega e detalhes do processo 

produtivo. 

3 GIOS.A, Lívio Antônio. Terceirização: mna abordagem estratégica. São Paulo: Pioneira, 

1997. 
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2.1 A TERCEIRIZAÇÃO DA GESTÃO: UMA ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO 

EM ALTA. 

Uma fórmula para alcançar importantes economias de custos; uma fórmula 

para dispor da última tecnologia em todo momento; uma via para poder centrar-se no 

corpo do negócio. Todas e cada uma das definições anteriores bem poderiam servir na 

hora de falar de terceirização da gestão, um serviço que cada dia soa com maior força 

no mercado. 

Para contribuir com uma definição mais estri~ poderíamos parafrasear a 

Olívia Bezerra4
, que ao falar de terceirização se refere à mesma como: 

a terceirização da gestão de alguma área ou atividade de empresa a um fornecedor 
especializado que lhe garante uma qualidade de serviço dificil de alcançar de outro modo, 
permitindo à empresa centrar-se nas atividades principais d.e seu negócio e convertendo-se 
em uma ferramenta eficaz para aumentar a competitividade, melhorar o serviço ao cliente e 
incrementar os beneficios. 

' Como vemos, a terceiriz.ação é um conceito muito amplo; consiste nà 

terceiriz.ação da gestão de qualquer área ou função de uma empresa, dando-se assim. 

muitos tipos e níveis dentro deste serviço. O que é evidente é que a terceiriz.ação, 

apresenta sempre uma série de premissas: confiar nossos sistemas a um terceiro; que 

este seja um especialista e que ofereça-nos o serviço com garantia de qualidade. 

Assim, seja qual seja o nível de terceiriz.ação contratado ou a área da 

empresa que se extemaliza, será essencial a escolha do fornecedor e os níveis de 

serviço que contratemos com ele. Mas, quando e, sobretudo, o que leva as empresas a 

começar a confiar na terceiriz.ação? 

Datar o nascimento de um serviço é sempre uma complicada taref~ mas 

aproximadamente podemos situar a introdução da terceiriz.ação no Brasil em tomo da 

4 BEZERRA, Olivia Maria de Paula Alves; BRITO, Mozart José de. Condições de trabalho e gestão 

da força de trabalho terceirizados. IN: Encontro anual da associação nacional dos programas de pós-graduação 

em administração. (1999: Curitiba). Anais do XVlil ENEPAD. Curitiba. 1999. p. 258- 267. 
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década de 90. 

Seus primeiros passos foram cautelosos e assim, até 1995 o mercado da 

terceiriz.ação representou um volume muito pequeno com relação ao volume total do 

setor. Porém, é em 1996 quando se produz uma verdadeira explosão dos serviços de 

terceiriz.ação e o setor começa a protagonizar crescimentos anuais próximos aos 40%5
• 

A razão sem dúvida pode ser encontrada na cada vez maior complexidade 

dos sistemas de informação que demanda a atividade das empresas. De fato, quando 

começava a tomar força este mercado, pesquisas procuravam demonstrar as razões que 

motivavam o uso da terceirização6
• 

Velocidade na introdução no mercado; melhora dos níveis de serviço; centrar-se 
nas competências empresariais principais; melhora da eficácia das Tecnologias da 
Informação {TI); acesso flexível a peritos e recursos de TI; alinhamento da estratégia de TI 
e os objetivos de negócio; obtenção de experiência e conhecimentos técnicos; migração a 
novas plataformas tecnológicas; melhora da competitividade; redução dos custos e o 
pessoal de Tecnologias da Informação; compartilhar e mitigar riscos; amnentar o valor da 
companhia 

Estas respostas significativas nos dão uma clara idéia do êxito da 

terceirização de uma vez que explicam sua rápida introdução no mercado. 

Nosso percurso pelo mercado da terceirização não seria completo se não 

assinalássemos, que em que pese a tão larga lista de vantagens, a introdução da 

terceirização no Brasil teve que saltar alguns obstáculos no caminho. 

Basicamente, a principal escolha com que se encontrou a terceirização foi o 

fator "cultural". 

Extemalizar nossos sistemas de informação ou nossas comunicações, deixar 

elementos tão críticos do negocio em mãos de um terceiro apresentava-se como algo 

complicado para a mentalidade empresarial de nosso país. Atualmente, porém, a 

5 BEZERRA, Olivia Maria de Paula Alves; BRITO, Mozart José de. Op. cit. 

6 FALGETANO, Edylita TerceirWlção conquista seus aliados. Revista Administração, n. 
6, janeiro 1995. 
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terceirização é uma prática que cada dia conquista mais adeptos. 

2.2 TIPOLOGIA 

2.2.1 Os Diferentes Modos de Terceirização 

Como se desprende da própria definição do serviço de terceirização, 

virtualmente qualquer área e atividade de uma empresa é suscetível de extemalizar 

suas funções. Deste modo, encontramos tantos tipos de terceirização como ambientes e 

atividades possam compor o negócio empresarial. 

Desenvolvimento de aplicações, gestão de infra-estruturas, gestão de folhas 

de pagamento, sistemas de informação, Contact Centers, suporte de hardware, 

helpdesk, quaisquer destas atividades poderiam encontrar-se entre a lista das operações 

que as empresas contratam em forma de terceirização. 

Entretanto, e face à extensa da lista de possibilidades, é certo que o 

desenvolvimento de aplicações ou a gestão de infra-estruturas são atividades nas que a 

terceirização é uma prática muito mais comum. 

Assim, um estudo conjunto das consultoras Ernst & Y oung e IDC realizado 

em 19977
, assinalava que de 88% das companhias pesquisadas que afirmavam ter sub

contratado alguma área chave ou alguma função da TI nos últimos cinco anos, 53% 

relacionava-se à terceirização de desenvolvimento de aplicações, 47%, de infra

estruturas e 48%, de sua gestão de folhas de pagamento. 

As tarefas menos extemalizadas, pelo contrário, são as vendas, fabricação e 

suporte de hardware. 

E especialmente significativo resulta o dado de que 22% das empresas 

afirmam realizar terceirização da totalidade de seus Sistemas de Informação. 

1 Apud HENDRY, John. O custo oculto da terceirização. HSM Management, p. 82-90, 
maio/junho 1997. 
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Outra opção na hora de classificar os serv1ços de terceirização ou 

terceirização é a proposta pela Yankee Group8
, que distingue duas modalidades no 

serviço: o primeiro, a terceirização centrada na infra-estrutura de TI, mais tradicional 

e centrado na redução de custos. 

O segundo tipo, mais sofisticado e complexo, estaria relacionado com a 

terceirização de processos de negócios como a gestão de recursos humanos ou de um 

sistema de fidelização de cartões, para citar alguns exemplos. 

2.2.2 Mercado Potencial 

Em relação à empresa potencial a adotar um contrato de terceirização, deve

se afirmar que virtualmente qualquer empresa, independentemente de seu tamanho ou 

setor de atividade, é o candidato idôneo para este tipo de serviço. 

Tradicionalmente, foram os setores financeiro e industrial os de maior 

penetração do serviço de terceirização. Mas pouco a pouco, nos últimos anos, vimos 

como outros setores vêm ampliando este tipo de serviços. 

Particularmente devido em grande parte para processo Iiberalizador 

experimentado no mercado e seu conseguinte aumento de competitividade, as 

empresas de telecomunicações são agora um dos maiores consumidores de serviços de 

terceirização, posição que no futuro não fará a não ser confirmar-se. 

A Administração e o setor serviços são, entretanto, as grandes dívidas 

pendentes da terceirização. Um enfoque novidadeiro em torno do perfil de empresa 

que utiliza a modalidade da terceirização o expõe, de novo, a análise da Cap Gemini 

Ernst & Young e IDC9
• Para estas consultorias, o grau de volatilidade de um setor 

determinado tem muito que dizer na hora de optar pelo uso da terceirização ou não. 

8 Apud HENDRY, John. Op. cit 

9 Apud HENDRY, John. Op. cit. 
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Assim, setores como o financeiro, o energético e as telecomunicações, com 

uma volatilidade do negócio muito elevada, são os que maior uso fazem da 

terceirização, concretamente 67% das empresas que praticam a terceirização 

pertencem a estes setores. Esta percentagem diminui até 20% em setores de maior 

estabilidade. 

A probabilidade de que as companhias em setores com alta volatilidade 

utilizem a terceirização é 40% maior que em outros setores,, de acordo com o relatório 

destas consultorias que assinala, além disso,. que as companhias de setores voláteis 

gastam em terceirização o dobro que outras companhias. 

2.2.3 O Decálogo da Terceirização 

Escolher o fornecedor adequado e contratar o adequado acordo de nível de 

serviço são, sem dúvida, os requisitos básicos que devem se ter em conta em qualquer 

contrato de terceirização, mas não os únicos. 

Neste sentido, a empresa espanhola PROFit1º elaborou os dez princípios 

essenciais para iniciar-se no mundo da terceirização com êxito. 

De acordo com a consultoria, o diretor técnico de uma empresa deveria 

perguntar-se, em primeiro lugar, se sua empresa está em condições de extemalizar e 

analisar os possíveis riscos que possam afetar ao núcleo do negócio: impossibilidade 

de monitorar a prestação, possível diminuição do rendimento ou a motivação de 

profissionais que anteriormente realizavam essas funções, etc. 

Em um segundo lugar, PROFit assinala a necessidade de definir os objetivos 

econômicos (economia), de negócio (competitividade) e tecnológicos (eficiências) que 

se perseguem mediante a terceirização. 

A terceira das recomendações aponta a possibilidade de criar uma platafonna 

1° Citado por SILVA, Ciro Pereira da A terceirização responsável: modernidade e modismo. 
São Paulo: LTr, 1997. 
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de licitação em que os melhores fornecedores irão competir entre si. 

Na hora de selecionar ao fornecedor de terceirização, a consultoria assinala 

como fatores mais importantes a experiência em processos similares, a capacidade de 

infra-estrutura, tecnológica, financeira, o alcance da solução proposta e níveis de 

serviço, custo e objetivos mútuos. 

A quarta recomendação destaca a importância de se evitar infonnar o 

proporcional dos custos da companhia ao fornecedor. Deve ser o fornecedor em cada 

caso que oferte o preço e serviços que sejam benéficos para a empresa e para ele. 

A quinta das regras faz referência ao fato de que raramente é possível 

liberar-se de todos os custos depois da terceirização. Segundo o conselho da PROFit, 

além dos gastos com o fornecedor, deve-se ter em conta os custos gerados pela gestão 

da terceirização. 

Em sexto lugar, o relatório assinala que já que os contratos de terceirização 

são de larga duração, poderia acontecer que a externalização não fora capaz em um 

período a curto prazo de estar à altura dos novos objetivos que surjam no negócio. 

O "decálogo" segue, em seu sétimo ponto, fazendo menção ao tempo 

necessário que a empresa deve tomar antes de selecionar um fornecedor, devido a que 

este se constituirá em uma parte importante na marcha do negócio. 

Em alguns casos, é possível proteger-se com cláusulas de rescisão de 

contrato, mas isto suportaria um custo elevado e, pior, uma deterioração do serviço. 

A oitava recomendação do PROFit assinala os possíveis riscos que possam 

detectar-se na implantação de um processo de terceirização. Para isso, segundo a 

consultoria, deve se prestar especial atenção à definição de acordos de nível de 

seTVIço, assim como penalidades por descumprimento ou bonificações por bom 

servtço. 

O nono ponto exige um pessoal dedicado à gestão da relação contratual e à 

supervisão da provisão dos serviços contratados. 

Por último, fecha as dez "regras de ouro" da terceirização, a necessidade de 
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avaliar a conveniência ou não da implantação de um modeJo de terceirização. 

2.3 UM MERCADO EM CONSTANTE CRESCIMENTO E 

TRANSFORMAÇÃO 

2.3.l A Terceirização no Brasil 

A terceirização serve para incrementar o surgimento de novas atividades 

comerciais e industriais. Apesar de todos os beneficios proporcionáveis pela 

terceirização, ela encontra no Brasil um poderoso inimigo: o imediatismo da maioria 

dos executivos. Sabe-se que ela oferece resultados no curto prazo, contudo, seus 

maiores beneficios são só realmente percebidos ao médio e longo prazo. Mesmo com 

todas as barreiras impostas pelo tradicionalismo e pela resistência a mudanças, a 

terceirização vem ampliando seu espaço no Brasil. Não só atividade de apoio tem sido 

repassada a terceiros, mas, em muitos casos, parcelas significativas das atividades-fim. 

Muitas empresas reconhecem que a adoção do novo conceito de contratação 

passa a proporcionar vantagens. São fortes os indícios que esses resultados observados 

no Brasil decorrem, principalmente, da inexperiência das empresas com a 

terceirização. Talvez por isso, a terceirização lhes pareça dispensável. Porém tudo 

indica que ela continuará se consolidando no meio empresarial brasileiro e passando a 

fazer parte do cotidiano da maioria. A terceirização dentre seus muitos beneficios pode 

proporcionar a distribuição de renda. Na medida em que serve como alternativa 

estratégica para a sobrevivência da grande empresa através da redução do seu 

tamanho, dá lugar para iniciativas empreendedoras de pequena monta, que faz gerar 

novos empregos, ou seja, ao mesmo tempo em que permite o enxugamento, abre as 

portas para o avanço das pequenas empresas. 

A aplicação da terceirização nas empresas brasileiras vem sendo realizado 

nas mais diversas atividades. O mercado em geral entende que a terceirização se aplica 
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principalmente na contratação de serviços de: 

• Administração de mão de obra 

• Limpeza e conservação 

• Segurança/vigilância 

• Manutenção predial, entre outros pontos 

No entanto, na prática, outros serviços estão sendo contratados de terceiros, 

tais como: 

• Locação de veículos 

• Processamento de dados 

• Microfilmagem 

• Cobrança 

• Arquivo morto 

• Telemarketing 

Além dos serviços prestados nas áreas administrativas,. com muita ênfase as 

empresas já se introduzem nas suas áreas operacionais, prestando serviços em 

atividades de caldeiraria, usinagem pesada, manutenção industrial, manutenção de 

moldes, etc. 

Na verdade, tomando-se como base os exemplos até agora citados de 

emprego da terceirização em determinada atividade, podemos concluir que não há 

nada de novo neste processo. 

Segmento como o da indústria têxtil é um exemplo clássico de utilização de 

serviços de terceiros em áreas de produção e com resultados obtidos. 

Na indústria têxtil é comum uma camisa receber o corte na fábrica e, após 

serem terceirizados os serviços de cerzimento, colocação de botões e outros detalhes, o 

material é devolvido à fábrica para receber a etiqueta-grife, embalar e expedir. 

Hoje a terceirização no Brasil tem outro enfoque: enquadra-se no conceito 

maior de Administração, como uma técnica inovadora e moderna. Ainda como um 

processo de gestão, ela se alicerça basicamente na abordagem estratégica, provocando 
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mudanças de vulto na organização, que se volta para o desenvolvimento da sua 

atividade principal, com competitividade e resu1tados tangíveis a serem perseguidos. 

O enfoque, portanto, é macro, e envolve decisões estratégicas que tem 

repercussão tanto no ambiente interno, como no ambiente externo da organização. 

2.3.2 Penetração Atual dos Serviços de Terceirização no Mercado Empresarial 

Brasileiro 

Não podemos negar que a atual recessão econômica que afeta o mercado 

mundial das TI teve seu efeito na área dos serviços de terceirização. Depois de 

registrar crescimentos anuais no período 1996-1999 próximos aos 45%, o mercado da 

terceirização no Brasil viu como nos últimos anos este ritmo decrescia notavelmente. 

Assim, em um relatório especial sobre este negócio elaborado pela Suma 

Econômica podemos ler como: 

a desaceleração do conjunto da atividade econômica e sua incidência nos 
orçamentos de Tecnologias da Informação, estão tendo um efeito importante na diminuição 
do ritmo de expansão do mercado de serviços de terceirização7 embora é certo que segue 
crescendo por cima de 10% 11

• 

Concretamente, seguindo com esses dados, o mercado livre de terceirização 

informática, medido como a agregação do faturamento em terceiriz.ação derivada 

exclusivamente da prestação de serviços a clientes não vincu1ados, alcançou no ano 

de 2002 um volume 20% maior que em 2001, ano no que a sua vez o mercado 

aumentou 19 ,2%. 

Se a estas cifras se somam os ganhos gerados durante em ano passado pela 

prestação de serviços a empresas do mesmo grupo (mercado "cativo") por parte de 

empresas que também operam no mercado livre, assinala-se que o volume total de 

mercado cresceu 18, 1 % mais que em 2001. 

11 V ANCA, Paulo M. Evolução do processo de terceirização nas 500 maiores empresas do 
Brasil. Suma Econômica, São Paulo, n. 176, p. 10-12, março 2002. 
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Estes dados não fazem senão constatar que embora a diflcil situação 

econômica tenha feito que as taxas de crescimento do mercado dos serviços de 

terceirização sejam menores, estas seguem sendo elevadas pondo de manifesto o 

enorme potencial que ainda apresentam estes serviços no Brasil. 

Por último, o estudo da Suma Econômica assinala que as previsões de 

evolução do mercado livre dos serviços de terceirização apontam a taxas de 

crescimento cifradas em tomo dos 15% anual para o período 2003-2004. 

2.3.3 A Transformação dos Serviços de Terceirízação: da economia de custos à 

estratégia de negócio 

Se há alguns anos tivéssemos perguntado a um diretor brasileiro a principal 

razão que o levaria a contratar um serviço de terceirízação sem dúvida alguma, a 

resposta seria: "a economia de custos". 

Tradicionalmente, da própria ongem desta atividade, as companhias 

recorreram a ela como um instrumento para a redução de custos. Porém, isto foi se 

modificando nos últimos anos e, atualmente, as empresas assinalam novos e 

numerosos fatores que favorecem a contratação de serviços de terceirização e que já 

não são a mera economia. 

Hoje em dia, razões como melhorar a eficiência, oferecer uma melhor 

qualidade de serviço, acessar novas tecnologias, aumentar a capacidade, recolocação 

de pessoal, reduzir os investimentos ou planejar melhor os custos12
• 

Quer dizer, passou-se entender a terceirização como uma fórmula para 

economizar custos a apresentar-se como uma estratégia de negócio essencial para 

muitas empresas. Assim, o atual papel da terceirização passou de ser um mero objetivo 

tático a um enfoque claramente estratégico. 

12 CRANE, Travis G.; FELDER., Jennifer P.; THOMPSON, Paul J. et al. Partnering Process 
Model. Joumal ofManagement in engineering, Estados Unidos, n.3, p. 57-63, maio/junho 1999. 
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Nasce portanto um novo conceito,, cunhado pela consultoria Ernst & 

Young13
, o da "terceirização transformacional" e que se caracteriza, frente ao 

tradicional em: 

Este novo tipo de terceirização transforma a figura do "terceírizado", que 

agora além de ter as tradicionais capacidades tecnológicas, solidez :financeir~ 

referências e economias de escal~ deve contar com capacidades relacionadas com a 

gestão da mudan~ consultoria estratégic~ de organização e processos de projetos 

tecnológicos para que com a economia da eficiência na gestão dos sistemas atuais se 

possa financiar e implementar as mudanças exigidas pelo negócio. 

Bezerra, aind~ assinala a necessidade de superar a visão tradicional da 

terceirização13
: 

não se trata simplesmente de extemalizar as tarefas que não constituem o coração 
do negócio, mas sim de otimizar os processos e as operações em um ambiente de negócio 
cambiante. Todos os processos de negócio podem ser extemalizados e, sob detemrinadas 
circunstâncias, devem ser externalizados. 

Parece não existir, portanto, nenhuma dúvida sob o conceito que se queira 

utilizar, de que os serviços de terceirização sofreram uma evolução em sua essência 

para converter.se em um dos aspectos mais críticos do negócio atual. 

Um caminho para a inovação que permite às empresas centrar·se no coração 

de sua atividade, além de serem mais eficientes e competitivas. 

13 BEZERRA, Olivia Maria Op. cit 
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3 O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO 

3.1 DEMANDA DE TERCEIRIZAÇÃO: FATORES QUE AFETAM A 

DECISÃO DE TERCEIRIZAR 

As empresas devem tomar decisões sobre qurus produtos convêm 

desenvolver internamente e quais processos convêm comprar no mercado. Assim, a 

empresa pode fabricar seus insumos ou pode adquiri-los de alguns fornecedores. Uma 

outra alternativa é terceirizar a produção destes ou de qualquer outro insumo. Para 

optar por alguma destas alternativas as empresas consideram os custos e beneficios das 

diferentes opções. Assim, a decisão de uma empresa de terceiri7.ar a outra será função 

dos custos e beneficios desta opção com relação a outras opções tecnologicamente 

possíveis, assim como da correta identificação de tais custos e beneficios. 

3.2 BENEFÍCIOS DA TERCEIRIZAÇÃO 

Um primeiro grupo de razões pelas quais as empresas terceirizam se associa 

a reduções nos custos de produção. Os principais são analisados abaixo. 

3.2. l Menores Custos com Relação aos Trabalhadores 

Pode tomar-se conveniente para uma empresa terceirizar uma outra para 

aproveitar os menores custos trabalhistas desta última. Esta é uma das razões que 

explicaria o aumento da terceirização internacional, através da qual empresas de países 

desenvolvidos decidiram reorganizar-se verticalmente, terceirizando principalmente as 

empresas de países subdesenvolvidos, onde os custos trabalhistas são bastante 

menores. 

De maneira similar ocorre no interior de um país, em que grandes empresas 

contratam os serviços de empresas menores e que pagam salários mais baixos, devido, 
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em alguns casos, a um menor cumprimento da JegisJação trabalhista. Sem dúvida, este 

motivo para terceirizar empresas toma-se mais relevante naquelas atividades que são 

intensivas em mão de obra. 

3 .2.2 Ajuste Mais Eficiente às Flutuações da Demanda 

Uma segunda razão que conduz à terceirização está associada a como 

enfrentar :flutuações na demanda das empresas. 

Assim, quando a empresa enfrenta picos de demanda que excedem sua 

capacidade de oferta, pode ser mais econômico atender tais demandas terceirizando a 

produção de bens ou os processos nos quais a capacidade da empresa alcançou o 

máximo de sua capacidade de produção. 

Alternativamente a empresa pode decidir não atender os picos de demanda 

ou ampliar sua capacidade interna, ambas as situações podem conduzir a maiores 

custos. 

Outro caso em que se pode requerer capacidade de produção externa se dá 

diante de emergências como defeitos técnicos ou problemas com os trabalhadores. 

Do mesmo modo, caso se deseje passar para novas áreas de negócios, a 

terceirização pode ser uma opção viável antes de incorrer em elevados investimentos 

lillClatS. 

produção produçã produçã 

tempo tempo tempo 

-PROD.TERCEIRIZADA DEMANDA 
D 

PROD. PROPRIA 

Extraído de BEZERRA. Olivi.a Maria de Paula Alves; BRITO, Mo7.art José de. op. cit 
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3.2.3 Limitações Para Administrar Atividades Especializadas 

Outras razões pelas quais as empresas podem ser motivadas a terceirizar, 

relacionam-se às limitações para administrar ou financiar detenninadas atividades. 

Assim, uma empresa pode não contar com as habilidades gerenciais ou 

técnicas suficientes para desenvolver uma certa atividade, tomando-se mais 

conveniente contratar os serviços de outra empresa em vez de desenvolver as 

habilidades necessárias na própria empresa. 

Ainda no caso de que não existam empresas que forneçam os serviços 

específicos requeridos pela potencial empreiteiro, pode ser mais conveniente fomentar 

a que uma empresa desenvolva as capacidades necessárias para oferecer tais serviços, 

pois é possível que outras empresas tenham vantagens nisso. 

Um exemplo se dá quando uma empresa busca penetrar em um novo 

mercado, situação em que contratar a um elemento externo, que conte com melhores 

conhecimentos do novo mercado apresenta-se mais conveniente que encarregar ao 
'" 

departamento de marketing esta tarefa, pennitindo que este se concentre nas vendas 

locais e que a empresa não divida seus recursos dos processos nos quais mantém 

vantagens comparativas. 

Outras razões para a terceirização se relacionam com potenciais efeitos 

positivos sobre a produtividade da empresa empreiteira. Vejamos os principais 

elementos. 

3.2.4 Ganhos de Especialização 

Outra raZão que pode levar às empresas a terceirizar tem relação com a 

melhor divisão do trabalho ou maior especialização que se pode alcançar graças a estas 

relações. 

De fato, ao terceirizar certas partes do processo de produção, as empresas 

empreiteiras podem concentrar-se em melhorar a eficiência naquelas partes que podem 
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fazer melhor, ante a atender a uma diversidade de processos, cada um de relativa 

complexidade. 

Um caso típico se apresenta na indústria automotriz japonesa, onde as 

grandes empresas se abastecem de múltiplas empresas altamente especializadas, 

concentrando-se nas áreas de controle de qualidade e comercialização. 

3.2.5 Economias de Escala 

Igualmente, a concentração em um número menor de processos pode 

permitir que a empresa alcance economias de escala ou rendimentos crescentes em tais 

processos. 

Novamente, o caso é similar quando for atender a vários empreiteiros de uma 

vez com o mesmo processo. Consegue-se alcançar uma escala de produção 

suficientemente grande. 

3.3 CUSTOS DA TERCEIRIZAÇÃO 

Embora existam diversas razões que tendem a incentivar as relações de 

terceirização entre empresas, pois conduzem vantagens a explorar, também deve-se ter 

em conta os custos e as dificuldades de celebrar contratos de terceirimção. Duas são as 

principais categorias de custos associados: custos de transação e custos tecnológicos14
• 

3.3.1 Custos de Transação 

Os custos de transação que envolvem uma relação de terceirização 

constituem o principal obstáculo para sua realização. O que deve entender-se por 

14 SILVA, Ciro Pereira da Op. cit. 
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custos de transação? São aqueles custos em que incorrem os agentes econômicos pelo 

fato de levar a termo um intercâmbio. 

Tais custos podem classificar-se entre aqueles que aparecem antes que a 

transação ocorra e que correspondem à negociação que implica uma transação, como, 

por exemplo, a preparação e formalização dos contratos, e custos ex-post, que 

aparecem no aperfeiçoamento e amparo do acordo inicialmente contratado. Em 

particular, no caso da terceirização existem custos associados à coordenação e 

monitoramento das atividades que realiza a empresa terceirizada 

Isto inclui o fluxo dos bens e serviços, as especificações das quantidades e 

qualidades, os tempos a cumprir, a localização das transferências dos bens, etc. Estes 

custos podem chegar a ser tão elevados que se toma economicamente mais 

interessante realizar as atividades na empresa e esquecer-se da terceirização. 

Duas razões podem ser os causadores para que estes custos de transação e 

coordenação cheguem a ser elevados. De um lado,, um mundo complexo, em que se 

apresentam múltiplas e imprevisíveis mudanças nas condições sob as quais se inicia 

uma relação, as que podem levar a descumprimentos nos contratos, e a incapacidade 

dos agentes econômicos de poder prever todas estas mudanças ou cenários possíveis, 

introduzem em uma relação de terceirização um alto grau de incerteza sobre os 

resultados futuros da mesma. 

Por outro lado, a possibilidade de um comportamento "oportunista" por parte 

de alguma ou ambas das empresas que se vincuJam através da terceirização, o que se 

traduz em possibilidades de engano ou ocultação de informação,. são fatores que geram 

um obstáculo para a terceirização. 

Assim, sob estas circunstâncias o cumprimento dos acordos pactuados no 

contrato de terceirização, seja este explícito ou implícito, pode demandar muito tempo, 

tornar-se muito caro e incerto e gerar excessiva desconfiança. Portanto, uma lista de 

custos em que incorrem as empresas deve incluir os custos de busca de sócios 

apropriados:> negociação e formulação de contratos:> monitoramento,, fiscalização e 



23 

organização. 

No caso de países em desenvolvimento como o Brasil, onde o ambiente 

empresarial, político e econômico tende a ser muito instável,, faz-se mais evidente o 

custo de não poder prever com precisão os diversos cenários possíveis, elevando os 

custos de transação associados a esquemas de terceirização. 

Do mesmo modo, a precariedade dos sistemas judiciais, nos quais fazer 

cumprir os contratos e estabelecer as penalidades por descumprimento dos mesmos 

tomam muito custosas as relações de terceirização. 

3.3.2 A Questão Tecnológica e a Heterogeneidade da Malha Empresarial 

Possivelmente a característica mais destacada do setor industrial brasileiro 

seJa a heterogeneidade tecnológica. De fato, poucas empresas que dominam 

tecnologias de produção e de gestão convivem com uma multidão de empresas com 

maquinaria antiga e escassa capacidade de planejamento. Isto eleva os custos de 

terceirização de várias maneiras. 

• A heterogeneidade tecnológica eleva os custos de busca ao tomar mais 

dificil identificar e avaliar a capacidade produtiva de uma empresa. 

• A diferença tecnológica e de produtividade entre, por exemplo, as 

empresas exportadoras e as empresas menores de um mesmo setor podem 

fazer que o custo do produto terceirizado chegue a ser maior que o que 

custaria à empresa empreiteiro produzi-lo. Isto certamente limita a 

viabilidade deste tipo de relações. 

• Em terceiro lugar, dado seu atraso tecnológico, as empresas menores têm 

dificuldades para cumprir de maneira consistente com os padrões de 

qualidade e de regularidade nos prazos de entrega que o mercado exige às 

empresas exportadoras. 

Em suma, a possibilidade de levar a cabo cada vez mais relações de 
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terceiriz.ação entre empresas está associada ao feito de que os bene:ficios das mesmas 

superem a dos custos. Enquanto isto não se estabelece desta form~ as empresas 

adotarão a prática de integrar-se verticalmente e evitarão realizar transações com 

terceiros para que participem da cadeia de valor de sua produção. 

3.4 VANTAGENS E DIFICULDADES NO PROCESSO DE TERCEIRIZAÇÃO 

3 .4.1 Vantagens da Terceiriz.ação para as Pequenas Empresas 

As vantagens da terceiriz.ação para as pequenas empresas estão em relação 

ao mercado onde ordinariamente operem. A possibilidade de redirecionar para outros 

negócios, direta ou indiretamente, permitirá atenuar ou reduzir custos do mercado 

doméstico, evitar efeitos de flutuação de ganhos, reduzir custos derivados de 

instabilidade causada por problemas de sazonalidade, entre outros problemas. 

Em uma análise mais pontual, a virtude principal da terceiriz.ação é o acesso 

a uma demanda com características mais atrativas onde, por exemplo, para o caso de 

uma visão empresarial ao mercado exportador, a necessidade de responder ante 

mudanças na moda e outros requerimentos com rapidez e eficáci~ responde a aspectos 

que em termos de produção têm as pequenas empresas e que se conhece como 

produção flexível. 

Se os empreiteiros só terceiriz.assem ocasionalmente,. não seria um negócio 

muito atrativo para as pequenas empresas, no sentido de que a instabilidade do 

trabalho continu~ sendo isto um problema que ainda antes de entrar neste sistema já 

mantinham. Mas se através destas demandas conseguem entrar em uma programação 

de produção estável, em relação às vendas do empreiteiro, terão uma maior 

estabilidade no médio e longo prazo, com a condição de que já para estes casos, o 

empreiteiro exige mais qualidade, segurança e continuidade. 

Cabe mencionar a possibilidade de obter transferência tecnológica onde por 
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necessidades pontuais e de tempo as empresas contratantes não podem esperar até que 

as pequenas empresas aprendam sozinhas, surgindo assim algumas iniciativas para 

conseguir ensinar a estas últimas e permitir que o custo de oportunidade, em especial 

para os empreiteiros, seja menor, embora resulte aplicável para ambas as partes. A 

terceirização pode criar uma fonte de interdependência, de vínculos fortes entre o 

empreiteiro e o terceiriz.ado. Nesta situação~ existe compatibilidade de incentivo à 

transferência tecnológica e know-how15
• 

Uma vantagem a mais surge com a terceiriz.ação e é correspondente a que 

uma empresa normalmente requer de suficiente capital de trabalho para a compra de 

matéria prima, insumos, etc., enquanto que sob o sistema de terceirização, o valor de 

sua produção corresponderia quase em forma exclusiva a seu valor agregado. Por isso 

a pressão de dispor de um inventário forte diminui devido a uma programação mais 

estável da produção. Por outro lado e como componente de todas as vantagens 

anteriores, permite reduzir custos e promove a formação de economias de escala. 

3 .4.2 Vantagens da Terceirização para a Grande Empresa 

Existem várias atributos que podem justificar o uso deste sistema para as 

grandes empresas. A primeira, é que com a terceirização permite-se diminuir o risco 

de escassez de recursos financeiros na empresa e seu alto custo de capital. Muitas 

destas empresas se encontram altamente endividadas, por isso, investimentos novos 

tornam-se dificeis. Unido isto à dificuldade de conseguir novos empréstimos externos, 

apoiados em parte no risco-país onde se encontra a empresa. por ineficiências nos 

sistemas financeiros, entre outros. 

Os custos, em termos de produção,. na hora de terceirizar permitem que as 

grandes empresas enfoquem muitos de seus esforços às etapas críticas desta,. gerando 

15 HENDRY, John. Op. cit. 
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maior divisão de trabalho e especialização, o que em fonna integral pennitiria as já 

mencionadas economias de escala. Mediante a terceirização, surge urna qualidade a 

mais que é a de oferecer urna resposta rápida a demandas temporárias. A flexibilidade 

requerida e a terceirização podem sincronizar-se naturalmente em urna estratégia 

empresarial. 

3.5 BARREIRAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DA 

TERCEIRIZAÇÃO 

Algumas barreiras se identificaram como resultado de demandas próprias de 

empresários no uso deste sistema. A política econômica seguida pelo Brasil, em geral, 

abre um espaço para a terceirização ao procurar liberalizar os mercados e fortalecer a 

luta pela competitividade. 

Enquanto o mercado se encontre aberto e algumas tendências fomentem a 

produção para negócios internacionais, a obrigação dos agentes econômicos deve estar 

orientada a melhorar e fazer mais eficiente a terceirização como meio para permitir 

obter vantagens comparativas e competitivas. 

A maioria dos empresários enfatiza as barreiras no uso deste sistema aos 

custos das economias da região que afeta ao conjunto de empresas de todas as escalas 

tais como tarifas, impostos de serviços, tributários, financeiros, trabalhistas e de 

formalização para empresas. Em termos gerais, a preocupação é que ainda não se 

eliminem as distorções, basicamente pelo excesso de trâmites desnecessários que se 

devem realizar e que atentam contra a competitividade das empresas. 

É possível promover a competitividade das empresas nacionais sem afetar as 

práticas de livre mercado. Neste sentido alguns mecanismos que podem facilitar este 

processo passam por promover canais de acesso ao uso de tecnologias de 

especialização, promover centros de investigação que em coordenação com as 

universidades possam permitir desenvolver a investigação e transferência de 
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tecnologia exigida. É indispensável fortalecer os meios de intercâmbio de informação, 

da oferta de terceirização a nível internacional e do melhoramento da qualificação 

técnica. 

3.6 MEDIDASPARAAAMPLIAÇÃODA TERCEJRIZAÇÃO 

O argumento econômico fundamental para favorecer as relações de 

terceirização entre grandes e pequenas empresas está no fato de que as primeiras 

gozam da capacidade de fazer algumas atividades melhor que as segundas, mas por 

sua vez não são tão boas na realização de outras, onde as segundas possam ter 

vantagens. 

A partir desta oportunidade de melhorar a atribuição de atividades e recursos 

no processo de criação de bens e serviços, e de riqueza em geral, faz-se desejável 

promover o desenvolvimento de mecanismos de articulação entre empresas, em 

particular o da terceirização. 

Entretanto, fica aberta a pergunta: por que a economia por si só~ sob o livre 

jogo da oferta e a demanda, não promove tais relações entre empresas, ou promove-as 

em quantidades menores às desejáveis? A resposta a tal questão parece estar nos 

chamados problemas de mercado e nos custos de transação. 

Além disso, em países como o Brasil, onde a diferença tecnológica entre 

pequenas empresas e as empresas de maior escala é ainda ampla, é ainda mais dificil a 

espontânea aparição de grandes e sólidas relações entre empresas grandes, médias e 

pequenas. 

Dado o potencial que tem a terceirização para a melhora da eficiência da 

economia, o fortalecimento da malha empresarial e a promoção da pequena empresa, 

torna-se importante expor um conjunto de ações que apontem em direção à 

fomentação da terceirização no país. 

Em primeiro lugar se podem identificar medidas de ordem geral: 
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• A estabilidade econômica e política não só permite às empresas ampliar seus 

horizontes de investimento mas também reduz a incerteza sobre os resultados futuros 

das empresas, favorecendo a realização de contratos entre elas, de forma que são 

diminuídos os riscos associados a descumprimentos e excessivas negociações por 

cenários não contemplados nos contratos iniciais. 

Assim~ claramente a estabilidade do ambiente econômico e social permite 

reduzir os chamados "custos de transação". 

• Um marco institucional-legal que assegure o cumprimento dos contratos entre 

agentes econômicos. Em países como o Brasil,.os sistemas judiciais e de resolução de 

conflitos se encontram atrasados em comparação aos de países desenvolvidos. 

Sem dúvida que para as empresas o fato de não poder assegurar o fiel 

cumprimento dos contratos celebrados aos menores custos possíveis, é um frio à 

realização de transações complexas com outras empresas~ como pode ser a 

terceirização. A implementação de mecanismos alternativos para a resolução de 

conflitos> como os serviços de arbitragem, constituem-se em uma resposta às 

deficiências na administração de justiça por parte do Estado. 

• O fomento de uma cultura de confianç~ que conforma parte do capital social de um 

país, ajuda também à realização de relações entre empresas e indivíduos. 

Em particular> isto reduz as suspeitas de comportamentos oportunistas 

estimulando desta maneira a celebração de contratos de maior vigência no tempo. 

Em segundo lugar podem identificar um grupo de ações ao nível micro

econômico que favoreçam o melhor funcionamento das relações de terceirização: 

• Melhorar a informação disponível sobre a oferta e demanda pela terceiri7J1Ção. A este 

respeito cabe um trabalho de intermediação que diminua os custos de acessar a estas 

informações. 

No caso das empresas que demandam terceirização, nem sempre lhes é fácil 

conhecer as capacidades e antecedentes das empresas dispostas a satisfazer suas 

exigências. Por outro lado, as oficinas ou empresas que desejam vender parte de sua 
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capacidade ociosa necessitam mecanismos eficazes para oferecê-la. 

Para um fluxo mais eficiente desta informação é possível pensar em uma 

Bolsa de Terceirização e no fomento de feiras entre empresários do setor onde se 

encontrem suas ofertas e demandas16
• 

• Certificações de qualidade: 

Ligado ao item anterior, não só é importante o fluxo de informação mas também que 

tal informação seja percebida como confiável por parte dos usuários da mesma. Assim, 

não basta que uma empresa se declare capaz para tais atividades, mas que existam 

evidências razoáveis de que assim o seja. 

• Ações condizentes para reduzir a diferença tecnológica entre grandes, média e 

pequenas empresas: 

Estes tipos de ações devem enfocar o desenvolvimento de negócios privados 

sustentáveis de serviços de desenvolvimento empresarial. Em outros casos será 

importante a participação do estado no fomento de tais serviços. Do mesmo modo, 

devem-se criar e estimular programas que fomentem a transferência tecnológica de 

empresas grandes a empresas de menor tamanho. 

16 GIOSA. Lívio Antônio. Op. cit. 
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4 A TERCEIRIZAÇÃO EM UM DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO 

MECÂNICA 

Após o estudo da terceirização do ponto de vista teórico apresentado nos 

capítulos anteriores, sentiu-se a necessidade de buscar informações com base prática, 

ou seja, procedeu-se uma análise do que realmente ocorre quando é feita a opção por 

deixar de fabricar ou executar uma tarefa dentro da empresa, passando a mesma para 

as mãos de um terceiro. 

Partindo da necessidade de conhecer melhor o ambiente real em que ocorre a 

terceirização, foi escolhida uma empresa que pudesse fornecer dados de fonna a ajudar 

a definir o que seria terceirizado, e, em seguida, para encontrar critérios que 

auxiliassem a empresa interessada em contratar um fornecedor, que fosse também um 

parceiro ideal. 

Para esta coleta de dados, foi escolhida uma empresa que terceirizasse o seu 

departamento de manutenção mecânica, de modo a compreender como esse processo 

foi estruturado e, igualmente, os resultados obtidos com a sua realização. 

4.1 A EMPRESA 

A empresa em estudo denominada Empresa "CSM", foi fundada em 7 de 

junho de 1886. A empresa alvo desta pesquisa pertence ao setor têxtil de Santa 

Catarina. Trata-se de uma indústria têxtil que iniciou as atividades aproximadamente 

há 120 anos atrás, em Blumenau. Essa indústria coincide com o desenvolvimento do 

pólo têxtil de Santa Catarina, que teve o seu primeiro impulso industrial entre os anos 

1880 e 1890. Era o momento propício dentro da história do Brasil: a economia se 

liberalizava e se desvinculava da competição existente dos produtos ingleses 

(particularmente por conta de problemas na estrutura agrária inglesa). 

Cerca de 86 estabelecimentos industriais foram implantados na região de 
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Santa Catarina, e isso não representava uma produção significativa em comparação 

com o resto do Brasil, e tomou-se uma região secundária na economia brasileira 

durante todo o período da república velha. 

Com relação a CSM, a empresa abriu seu capital para novos investidores em 

1971 e os seus produtos ultrapassaram fronteiras com a entrada no competitivo 

mercado internacional. Em 1977, a CSM implantou a sua própria fiação, completando 

assim toda a cadeia produtiva e é uma das maiores empresas do setor têxtil 

catarinense. 

O Brasil é visto como um país muito promissor,, em termos de consumo de 

têxteis e principalmente de fios de algodão. A preferência no Brasil por fio de algodão 

coloca o País como o segundo maior mercado do mundo na categoria de consumo de 

Índigo, portanto, essas oportunidades não podem ser perdidas. 

É possível que não haja outro país do mundo com potencial de consumo tão 

elevado quanto o Brasil. Destarte, os estudos e as recomendações de política e a 

reestruturação da indústria devem levar em conta o tamanho do mercado nacional, que 

pode perfeitamente abastecer os seus consumidores. 

O segmento da tecelagem no Brasil, após a abertura comercial e o plano de 

estabilização instituído em 1994, experimentou profundas reestruturações. As 

empresas do setor tomaram movimentos em duas direções distintas: 

• As grandes empresas integradas focaram seus negócios em produtos 

padronizados, ou seja, em commodities; 

• Nas empresas não integradas, a chave para a sobrevivência foi a contínua 

diferenciação de seus produtos,, buscando redução dos custos para a 

competitividade (neste caso, a terceirização ocupou papel fundamental). 

Portanto, percebe-se que o processo de abertura comercial e o conseqüente 

incremento da concorrência com a chegada das importações forçaram o segmento 

como um todo a se ajustar. J\juste este, realizado não de forma homogênea entre as 

empresas ao longo de todo segmento, mas, de uma forma geral, implantando métodos 
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de terceiriz.ação de níveis diferentes nas várias empresas do setor17
• 

4.1. l As Áreas da Empresa 

A Indústria Têxtil CSM apresenta diversos ramos de atividades, podendo 

constituir-se de um complexo industrial desde beneficiamento de fibras (fibras 

naturais) ou à sua fabricação (fibras químicas) até a produção de seus diversos itens. 

Pode-se dividir a Indústria Têxtil CSM nas seguintes áreas: 

• Fibras Artificiais ou Químicas: A fabricação de fibras artificiais trata da 

obtenção das mesmas através de processos químicos. As fibras são 

apresentadas ao mercado sob a forma de fios de filamentos contínuos ou 

de filamentos cortados. 

•Fiação: A fiação transforma as fibras químicas, naturais ou sua mistura em 

fios. 

• Tecelagem: Na tecelagem os fios são entrelaçados') transformando-se em 

tecidos (tecidos planos). 

• Malharia: Na malharia os fios forma laçadas que se entrelaçam, dando 

origem ao tecido malha. A diferença entre um tecido plano e um tecido de 

malha esta na forma do entrelaçamento dos fios que compõem o tecido. 

• Acabamento: Diversos processos constituem o ramo do acabamento de 

produtos têxteis - alvejamento,, tinturari~ estampari~ etc. Conforindo a esses 

produtos a cor desejada, determinado aspecto, um toque específico e outras 

características que estejam de acordo com a necessidade do mercado a que 

se destinam. 

• Confecção: O ramo de confecções é definido como o conjunto de empresas 

17 FREITAS, P.J. "Um Sistema Inteligente de Simulação para Avaliação de Desempenho 
Operacional de Sistemas Flexíveis de Manufatura". Florianópolis. Tese de Doutorado. Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina 1994. 
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que transformam pano. fubricado a partir de fibras naturais, artificiais ou 

sintéticas, em peças do vestuário pessoal (feminino, masculino e infantil); 

doméstico (cama mesa e banho); decorativos (cortinas e toldos) ou de 

embalagens. 

4 .1.2 A Necessidade de Terceirização 

A indústria têxtil tem se destacado nos últimos dez anos por wna forte 

reorientação para o mercado externo. Este processo se iniciou principalmente através 

de grandes empresas, algwnas das quais passaram do negócio têxtil doméstico ao 

mercado internacional da confecção, para o qual atravessaram um processo de 

investimento em grande escala. Este último ponto foi tàcilitado por uma política 

econômica orientada para a abertura comercial e a redução das tarifas de importação 

especificamente para a maquinaria. 

A incursão de grandes e médias empresas têxteis no mercado de exportação 

trouxe consigo um processo de terceiriz.ação que ajudou a satisfuzer insuficiências de 

capacidade instalada para atender a demanda externa. Assim, um grupo de pequenas e 

médias empresas atuaram como terceirizadas das grandes empresas têxteis, prestando 

serviços ou através da elaboração de objetivos terminados. 

No caso da indústria têxtil em questão, a terceirimção ocorre para a empresa 

contratante acesse, através da terceirizada, a certos serviços cujos custos se 

demonstraram bastante altos e que, quando terceirizados, tendem a diminuir o custo 

final dos produtos vendidos, inclusive aumentando a competitividade da empresa. 

O departamento de manutenção mecânica é bastante importante para o 

funcionamento da empresa, mas não está relacionado diretamente à concepção dos 

produtos. Assim, optou-se por sua terceirização, de modo a não necessitar de 

funcionários que se encarregassem de forma permanente da maquinaria, bem como 

dos custos relacionados ao seu reparo. 
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A primeira razão que levou a empresa CSM a terceirizar o seu departamento 

de manutenção mecânica está ligado à redução de custos trabalhistas e de cargas 

impositivas. Além disso, esse tipo de relação permitiria uma complementaridade entre 

as empresas, deixando a cargo de empresas especialistas a manutenção da maquinaria. 

No item seguinte discutiremos como se deu o processo de escolha da 

empresa terceirizada, os serviços específicos para o qual foram contratadas, bem como 

os resultados esperados da parceria. 

4.2 O PROCESSO DE ESCOLHA DE PARCEIROS PARA A TERCEIRIZAÇÃO 

4.2.1 A Escolha 

Os aspectos mais relevantes e que foram levados em consideração pela 

empresa CSM quando organizou seu departamento de manutenção mecânica de uma 

forma terceirizada, foi a escolha de parceiros que pudessem ser classificados de acordo 

com os níveis de decisão da empresa. 

Os aspectos considerados pelo nível operacional foram o custo da empresa 

contratada para executar o serviço e a relação custo x beneficio; 

O nível tático de decisão buscou medir a qualidade dos serviços prestados, a 

busca de informações com outras empresas do mesmo ramo ou porte semelhante ao da 

contratante, ou seja, buscar referências com outras tomadoras de serviço de um 

determinado prestador. Além disso, seguiu-se uma coleta de preços dos prestadores de 

serviço que se encaixavam nas necessidades da CSM. 

Realizadas estas medidas iniciais, passou-se a um processo para a análise 

crítica das empresas candidatas à terceirização,. observando seu porte, suas instalações, 

e seu processo de trabalho. Para isso, buscou-se o acompanhamento dos serviços 

quando executados em outras empresas e serviços prestados anteriormente, ou seja, 

experiência em executar a atividade. 
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Foram, ainda, analisados os aspectos estratégicos deste relacionamento, ou 

seja, a idoneidade das empresas candidatas à prestação de serviço e as empresas que se 

destacam na área. 

4.2.2 As Exigências 

A exigência dos serviços a serem realizados pela empresa terceirizada foi 

cuidadosamente detalhada nas especificações dos serviços. Este documento serve para 

direcionar os papéis de contratante e contratada no processo, bem como permite um 

documento padrão para o acompanhamento dos serviços. 

Este acompanhamento permitirá a proposição de mudanças que permitam a 

melhoria contínua na prestação dos serviços, atenuando os fatores que provoquem 

riscos e incertezas. 

A estrutura das exigências dos serviços prestados aparecem em documento 

com a seguinte estrutura: 

• Introdução 

• Disposições Gerais 

0 Atendimento às normas, especificações e leis 

a Atendimento aos prazos 

0 Relacionamento da contratada com a comunidade 

• Descrição dos Serviços 

• Recursos e insumos de responsabilidade da contratada 

0 Pessoal 

o Veículos 

0 Equipamentos, ferramentas e instrumentos 

0 Material de consumo 

a Base de apoio 

0 Serviços de apoio operacional 
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• Recursos e insumos de responsabilidade da CSM 

4 .2.3 Desempenho e Metas 

No momento do estabelecimento do relacionamento entre a CSM e a 

terceirizada, devem ficar estabelecidos não apenas as funções que serão objeto de ação 

da terceirizad~ mas também, à qualidade, prazos, índices de atendimento, segurança, e 

saúde ocupacional. O objetivo é manter controle permanente sobre desempenho da 

contratada na prestação dos serviços. 

As metas constantes visam obter uma avaliação com base em dados 

mensuráveis, permitindo eliminar a subjetividade nas avaliações dos serviços do 

departamento de manutenção mecânica contratada. 

Esta estrutura organiza-se da seguinte forma: 

• EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (avaliação de qualidade, quantidade, 

manutenção, disponibilidade, armazenamento e manuseio) 

0 Equipamentos e ferramentas 

a Produtos químicos utilizados 

0 Materiais 

0 EPI's 

• RECURSOS HUMANOS (avaliação de qualificação, liderança e apoio logístico) 

0 Supervisão e gerência 

0 Execução 

0 Inspeção 

° Condições de trabalho 

•QUALIDADE (avaliação de adequação e treinamento, quantidade) 

0 Sistemas de qualidade 

a Instrumento de controle de qualidade 
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• EFICÁCIA (avaliação de adequação, cumprimento, índice de re-trabalho, tratamento 

de não-conformidade) 

a Planejamento 

a Prazos 

a Qualidade de serviços 

A empresa tem pleno conhecimento que o ganho obtido através do processo 

de terceirllação não está na prática de preços injustos, mas sim na maior eficiência de 

seus parceiros e na transferência de custos fixos para variáveis. 

O relacionamento entre a empresa e seus prestadores de serviços é claro e 

transparente, com os preços dos serviços determinados através de planilha elaborada 

em conjunto. 

A CSM preocupa-se com a co-responsabilidade junto aos funcionários dos 

prestadores de serviços, garantindo que se mantenham os níveis salariais e de 

beneficios sociais. 

A CSM faz um acompanhamento através de alguns índices relativamente 

simples, mas que permitem avaliações e análises comparativas de desempenho e sobre 

os diferentes sistemas de trabalho. Uma fonna de análise é o "faturamento/nº 

funcionários", ou seja, o faturamento médio por funcionário. 

4.2.4 Sistemas de Avaliação dos Prestadores de Serviço 

• Implementar o programa de auditoria já existente com a realização de visitas · 

pelo menos duas vezes por ano em cada prestadora de serviço, de forma 

aleatória, de maneira a fornecer dados e informações que dêem maior segurança 

ao sistema, quanto a riscos trabalhistas, fiscais e tributários,, como também 

fornecer informações que possibilitem comparar entre si sistemas e/ou 

prestadores de serviços (bench marking); 
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• Estruturar tabela de indicadores de desempenho em função da segurança, 

qualidade, produtividade e alcance das metas de produção. 

4.3 A TRANSIÇÃO PARA A TERCEIRIZAÇÃO 

O público interno que vai relacionar-se com o terceiro deverá ser muito bem 

treinado e esclarecido, conhecer os comportamentos corretos e posturas de 

relacionamento que evitem a geração de riscos legais e operacionais. 

A contratada precisa conhecer em detalhes as particularidades dos projetos 

da contratante para planejar as diversas atividades a que se propõem. 

Este programa de terceirização está sendo eficiente, sendo que um dos 

motivos de destaque é existência de interação harmoniosa entre contratante e 

terceirizada, principalmente com relação ao início dos trabalhos (itens 4.3.1 a 4.3.3) e 

também continua nestes poucos anos de experiência prática, procurando-se sempre 

facilitar o trabalho das mesmas como, por exemplo, prever com antecedência a data e 

hora da parada de produção de cada equipamento para que todas as providências sejam 

tomadas e evitem-se transtornos diversos. 

4.3.I Cadastro dos Equipamentos 

Para que o prestador de serviço não sofresse um grande impacto em suas 

novas funções, foi elaborado em conjunto um plano de cadastramento dos 

equipamentos existentes através de um sistema de fichas, utilizado pelo Ministério da 

Aeronáutica e denominado ficha carga. 

Cada equipamento possui uma ficha carga numerada, chamado ficha carga 

parcial, onde consta a nomenclatura do equipamento, símbolo, classe, dependência e o 

nome da organização central provedora. 

Pode-se observar, portanto, que este sistema de fichas não oferece nenhuma 

informação referente à manutenção e assistência técnica para estes equipamentos. 
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Assim, é comum algum equipamento ficar fora de operação por longo tempo, quando 

da ocorrência de algum defeito. 

Desta forma, foi elaborado um novo sistema de fichas, nas quais constam 

todas as informações referentes aos equipamentos,. ou seja: função,. marca, ano de 

fabricação, ficha carga, localização, peças substituíveis, panes mais comuns, períodos 

de intervenção, fabricante e firmas habilitadas para prestação de serviços de assistência 

técnica. Para tanto, foi necessário coletar catálogos e manuais dos iàbricantes, bem 

corno informações do pessoal que se encontrava envolvido na manutenção. Assim 

sendo, foram estipulados períodos de intervenção com base na opinião e experiência 

dos mecânicos e nas informações disponíveis nos manuais. 

4.3.2 Codificação dos Equipamentos 

De posse do cadastro geral dos equipamentos, foi elaborado um formulário 

para codificação dos equipamentos., constando o código., que corresponde ao número 

da ficha carga existente, a descrição (setor, seção e subseção) e alguma possível 

observação. Este formulário destina-se ao controle dos equipamentos, devendo se 

continuamente atualizado e serve de fonte de consulta para a elaboração das fichas de 

inspeção. Deve~ também, ficar em posse do chefe ou responsável pela manutenção. 

4.3.3 Ficha de Inspeção Periódica 

Foi criada urna ficha para cada equipamento, onde são registradas todas as 

informações levantadas quando do cadastramento dos equipamentos e que tem a 

finalidade de orientar o executante e facilitar o planejamento da manutenção, tanto no 

aspecto de programação, como na análise da manutenção. Esta ficha foi criada em 

conjunto com a empresa terceirizada, utilizando-se da sua experiência prática e 

também dos arquivos de compra (fornecedores) da contratante. 



Nesta ficha, destacam-se: 

• Identificação do equipamento 

código 

localização 

marca 

ano de fabricação 

período de intersecção 

tempo médio de execução de manutenção 

• Execução dos serviços 

itens inspecionados 

descrição dos serviços 

• Registro das peças trocadas 

· • Observações 
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Anotações de alguns detalhes verificados no momento da execução dos serviços 

visando facilitar o trabalho das revisões futuras. 

4.3.4 Minimização dos Riscos 

Alguns cuidados foram tomados para minimizar os riscos que poderiam 

acontecer numa eventual ação involuntária da empresa terceirizada, por isso, a CSM 

participa, através de uma fiscalização/controladoria nos seguintes pontos: 

• Treinamento de funcionários; 

• Relatórios gerenciais; 

• Resultado mensal; 

• Produção e produtividade; 

• Compra de material 
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4.4 CONSEQUÊNCIAS DA MANUTENÇÃO TERCEIRIZADA 

4.4 .1 Agilidade 

Através de cláusulas contratuais a empresa prestadora de serviço deve estar 

sempre à disposição da contratada independente de data ou horário, concentrando 

assim todo o seu potencial para a atividade empresarial, principalmente a produção de 

bens. 

4.4.2 Redução das Paradas por Falhas Mecânicas 

Observou-se uma razoável diminuição das chamadas "quebra de 

maquinário", principalmente por ter sido intensificado a manutenção preventiva dos 

equipamentos. 

Alguns equipamentos apresentaram problemas de baixo rendimento, o que 

foi rapidamente solucionado com a substituição do mesmo por outro idêntico ou 

similar, ou ainda através do uso de peças sobressalentes pertencentes a um estoque 

estratégico mantido em conjunto com a empresa contratante. 

4.4.3 Conhecimento de Novos Fornecedores 

Através das empresas terceirizadas que há anos atuam no mercado, 

conheceu-se novas empresas com capacidade de fornecimento de novos equipamentos, 

ferramentas e peças de reposição. Ao aumentar o número de opções de compra, 

conseqüentemente o custo de um determinado bem a ser adquirido tende a torna-se 

mais acessível. 

4.4. 4 Cooperativa 

Os prestadores de serviços, auxiliados e incentivados pela CSM criaram uma 
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cooperativa, conseguindo com isso, uma redução dos custos de todas as atividades, 

através de escala ou poder de negociação. 

Com o amadurecimento desta associação, haverá agregação de valor no 

resultado dos prestadores de serviços através da redução dos custos administrativos e 

operac10na1s. 

Haverá uma minimização dos riscos trabalhistas e sociais para os prestadores 

de serviços e~ conseqüentemente para a tomadora de serviços. 
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5 CONCLUSÃO 

Esta monografia teve como objetivo explorar a teoria necessária para 

responder a questão de pesquisa propo~ ou seja,, de que fünna se estrutura o 

processo de terceiriz.ação e quais são os elementos envolvidos na constituição de uma 

relação entre empresa contratante e terceirizada. 

Os dados estudados teoricamente, e a visita prática reali7ada em um 

departamento de manutenção mecânica de uma indústria têxtil permitiram ter uma 

visão mais abrangente dos processos, como a definição dos métodos de controle e 

avaliação dos serviços terceiriz.ados, das razões que justificam a terceiriz.ação, e da 

seleção dos parceiros. 

Sendo assim, foram apresentadas as características e particularidades das , 

empresas que compõem a indústria têxtil CSM,, com füco na cadeia produtiva (fiação, 

tecelagem, beneficiamento e confecção). suas dificuldades operacionais, e o papel que 

a terceirização de seu departamento de manutenção mecânica tem no contexto global 

da empresa. 

Em função desta discussão verificou-se a necessidade por parte das empresas 

de buscar soluções mais adequadas para a redução de seus custos, aumentando a 

competitividade de seus produtos e, assim, melhorando a situação da empresa como 

um todo. 

Ao analisar as vantagens e desvantagens que encontram as empresas em 

realizar terceirizações, novamente se comprova que a flexibilidade que se obtém na 

produção e na capacidade de responder à demanda é o atributo mais desejado. 

Do mesmo modo, a redução de custos parece ser uma vantagem para as 

empresas, pois, por um lado, a terceirização pennite manter a capacidade instalada de 

sua empresa perto de seu uso pleno sem renunciar a atender eventuais picos de 

demanda, e, por outro lado, podem acessar indiretamente a um mercado de trabalho 

mais flexível e relativamente menos regulado. 



44 

Pelo lado das desvantagens é recorrente a menção a dois aspectos centrais: os 

problemas de qualidade e o descumprimento nas datas de entrega Estudos anteriores 

coincidem em assinalar que estes são os principais problemas da terceirização e 

possivelmente os aspectos que mais limitem seu maior uso13
• 

Com relação à qualidade, um grande número de empresas ainda sofre com 

um atraso tecnológico e não incorporam técnicas modernas e exigentes de gestão, o 

qual afeta a qualidade do produto. O descumprimento nos prazos de entre~ desde que 

estejam ligados diretamente a uma empresa terceirizada pode ser minimizado através 

de um contrato rígido (sanções diversas por atraso) e de uma fiscalização/orientação na 

empresa contratante 

18 Veja-se, por exemplo, V ANCA, Paulo M. op. cit. 
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