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RESUMO 

Santos, Paulo Machado dos. Terceiriza<;ao. A utiliza<;ao cada vez mais intensiva da 
terceiriza<;ao no ambiente empresarial por si so comprova as imensas vantagens dessa pnitica, 
que varia constantemente a medida que o processo vern evoluindo. Os ganhos oscilam de 
acordo com a realidade intema ou mercadol6gica do segmento empresarial. Fatores como 
posi<;ao da empresa no mercado, setores e intensidade com que a terceiriza<;ao e praticada, 
elementos extemos, saude financeira e economia de mercado fazem com que o processo de 
terceiriza<;ao tenha de ser reavaliado de modo permanente. 0 ritmo acelerado de 
transforma<;ao exigido pela tecnologia, globaliza<;ao, competitividade, exigencias do 
consumidor colocam em pauta a competencia, forma de trabalho e as capacidades 
organizacionais. Nos ultimos anos, diversas iniciativas se tomaram cruciais ao sucesso das 
organiza<;oes, como programas de terceiriza<;ao, reengenharia, melhoria de processo, foco no 
cliente, lideran<;a e melhoria da qualidade. Subjacentes a essas iniciativas estao as maneiras 
pelas quais as organiza<;oes consegue, desenvolver suas capacidades, competencias, influencia 
e criatividade. Depois de entendidas e encaminhadas, essas questoes resultarao em 
organiza<;oes eficazes. Dessa forma, o objetivo desta monografia e apresentar o resultado de 
estudos sabre terceiriza<;ao, conduzido nas regioes Sui, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e 
Nordeste durante o segundo semestre de 2005, atraves de uma pesquisa explorat6ria. 0 
objetivo do trabalho foi identificar a tendencia de mercado na presta<;ao de servi<;os, analisar 
as a<;6es organizacionais empreendidas para reduzir os custos da manufatura, ampliar a sua 
flexibilidade, cumprir os prazos definidos pelos clientes, manter elevada a qualidade dos 
produtos manufaturados, etc, concentrando suas energias na atividade principal da empresa. 

Palavras-chave: terceiriza<;ao; organiza<;ao, competitividade; flexibilidade; estrategia. 
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INTRODUCAO 

A utiliza<;ao cada vez mais intensiva da terceiriza<;ao no ambiente empresarial 

por si s6 comprova as imensas vantagens dessa pratica, que varia constantemente 

a medida que o processo vern evoluindo. Os ganhos oscilam de acordo com a 

realidade interna ou mercadol6gica do segmento empresarial. Fatores como posi<;ao 

da empresa no mercado, setores e intensidade com que a terceiriza<;ao e praticada, 

elementos externos, saude financeira e economia de mercado fazem com que o 

processo de terceiriza<;ao tenha de ser reavaliado de modo permanents. 

Historicamente, as empresa buscavam com a terceiriza<;ao atingir a redu<;ao de 

custos imediatos atraves da substitui<;ao de empregados por prestadores de 

servi<;os, eliminando nfveis hierarquicos e reduzindo a folha de pagamento. A pratica 

demonstra que esse mecanisme nao se sustenta a medio prazo, pois potencializa a 

gera<;ao de subempregos pela redu<;ao salarial e acirra conflitos, fragilizando o 

processo perante a sociedade. Atualmente, pela necessidade de implementa<;ao de 

mudan<;as contfnuas em urn mercado cada vez mais competitive, as empresas 

precisam concentrar sua energia naquilo que lhes gera riqueza, seu core business, 

ser mais ageis, menos burocraticas e contar com uma estrutura interna mais enxuta, 

agregando novos beneffcios que justificam a manuten<;ao e a intensifica<;ao do 

processo de terceiriza<;ao. 

Se estivermos atentos ao que vern ocorrendo no mercado, poderemos constatar 

que a terceiriza<;ao vern passando por urn processo de expansao. 0 que teve infcio 

com a compra de alguns servi<;os isolados e totalmente dissociados de neg6cio 

principal da empresa foi avan<;ando para outras ar~as, e os terceiros, antes distantes 

e disperses, foram aproximando-se geograficamente da tomadora e compartilhando 
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tambem seu espaco ffsico. A tal ponto de hoje o relacionamento existente entre os 

que praticam a verdadeira terceirizacao passou de urn modelo primitivo, em que 

havia uma relagao parasitaria e de subordinacao do terceiro a contratante, para uma 

era em que o que caracteriza as relag6es entre tomadora e prestadora e a 

conectividade, a cumplicidade e a simbiose. Tal fato implica uma mudanc;a 

conceitual da terceirizagao e uma revisao do modelo ate agora adotado, uma vez 

que a soma do capital intelectual interno com os talentos externos passa a formar 

uma importante rede de relacionamentos, que deve resultar na consolidagao de uma 

rede de neg6cios. 

A terceirizacao deixou de ser apenas a compra de servicos, como ocorria em 

sua origem. Com o passar do tempo, essa ferramenta de gestao ramificou-se, 

originando outras especies. E o caso da terceirizagao, nao estamos mais falando em 

simples prestac;ao de servicos, e sim em parceria empresarial, na qual ha 

transferencia integral de toda a estrutura ou de parte de determinado setor e suas 

respectivas atividades, outrora executado de maneira direita pela empresa 

transferente. Esta e uma decorrencia de necessidade de descentralizacao da 

execucao da atividade de produgao. 



2 QUANTO A METODOLOGIA PROPOSTA 

2.1 PROBLEMA 
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Ha riscos comuns em qualquer projeto de terceirizac;ao. Dentre os principais 

estao os riscos trabalhistas, tributaries e previdenciarios. 

0 art. 3. da Consolidagao das Leis do Trabalho define empregado como: 

"toda pessoa flsica que prestar servic;os de natureza nao eventual a empregador, 

sob a dependencia deste e mediante salario". Assim, ha quatro elementos que 

configuram a relagao de trabalho, ou vfnculo empregatfcio: a pessoalidade, a 

subordinagao, a habitualidade e a dependencia economica. Se todos esses 

elementos estiverem presentes, e, independente do nome que se der a relagao, 

estara caracterizado o contrato de trabalho. 

A legislagao preve dois casos em que pode ocorrer terceirizagao: trabalho 

temporario (lei 6.019174) e servic;os de vigilancia e transporte de valores (7.1 02/83). 

Por meio do Enunciado 331, o TST passou a admitir a contratac;ao de servic;os 

especializados ligados a atividade-meio do tomador, desde que inexistente a 

pessoalidade e a subordinac;ao direta. 

2.2 HIPOTESE 

Como qualquer contrato, devem estabelecer nfveis de servigos mfnimos a 

serem mantidos e as penalidades aplicaveis nos casos de descumprimentos desses 

nfveis, sem deixar de prever 0 pior (fracasso do projeto de terceiriza9aO). Assim; e 

fundamental contar com clausulas de rescisao e de soluc;ao de controversias bern 

redigidas, desta forma, as seguintes precauc;oes devem ser tomadas por uma 

empresa que pretende terceirizar suas atividades-meio, a fim de minimizar os riscos 
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trabalhistas, conforme destaca uma pesquisa realizada pela GLM Assessoria, 

MELLO (2000, p. 61 ): 

a) terceirizar atividades-meio, nunca as atividades-fim da empresa; 

b) exigir do prestador de servi9os o cumprimento das suas obriga96es 

trabalhistas, previdenciarias, tributarias e fundiarias, obrigando-o a 

apresentar, inclusive, os documentos comprobat6rios do cumprimento dessas 

obriga96es, guias de recolhimento de encargos etc; 

c) descartar de imediato quem nao for pessoa jurfdica ou tiver apenas voce 

como contratante, judicialmente, essas condi96es podem caracterizar vfnculo 

empregatfcio; 

d) solicitar aos candidatos uma lista dos principais clientes, e checar o hist6rico 

dos fornecedores em relayao ao cumprimento de prazos; 

e) levantar a situa9ao financeira das empresas nos servi9os de prote9ao ao 

credito e em antigos clientes ou parceiros; 

f) visitar as instala96es dos fornecedores, a fim de conferir sua capacita9ao 

tecnol6gica para absorver as atividades que queira terceirizar e verificar 

quantos funcionarios e tecnicos habilitados podem oferecer para o servi9o; 

g) tomar cuidado com parceiros muito ansiosos por receber antecipadamente: 

eles podem estar na corda bamba financeiramente e deixar voce na mao. 

Nao pagar nada adiantado. 

2.3 OBJETIVO 

• ldentificar os principais riscos na contra9ao de servi9os. 

• Definir quais sao atividades-meio e atividades-fim. 
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• Caracterizar as principais necessidades dos clientes. 

• Avaliar de acordo com o porte da empresa e suas atividades, quais setores 

poderao ser terceirizado. 

• Descrever as vantagens e desvantagens na terceirizac;ao. 

2.4 JUSTIFICATIVA 

0 interesse em concentrar o estudo no tema terceirizayao, surgiu com o objetivo 
v ) (, 11>./ 

de analisar as opc;oes que as empresas dispoem quando necessitam transferir, para 

terceiros especialistas, atividades acess6rias onde o custo/beneffcio nao e atrativo, 

seja do ponto de vista financeiro, trabalhista, de qualidade, ou ate mesmo de 

especialidade. 

A Terceirizac;ao vern sendo utilizada como ferramenta administrativa ja ha 

varias decadas. Hoje, no entanto a terceirizac;ao se investe de uma ac;ao mais 

caracterizada como sendo uma tecnica moderna de administrayao e que se baseia 

num processo de gestae, que leva a mudanc;as estruturais, mudanc;a cultural, 

procedimentos, sistemas e controles, com urn objetivo unico quando adotada: focar-

se mais e mais em seu core-business 1, delegando a terceiros, atividades 

complementares, com os quais se estabelece uma relac;ao de parceria, ficando a 

empresa concentrada apenas em tarefas essencialmente ligadas ao neg6cio em que 

atua. 

Para QUEIROZ (1998, p. 53): 

"A terceirizac;ao e uma tecnica administrativa que possibilita o estabelecimento 

de urn processo gerenciado de transferencia, a terceiros, das atividades acess6rias 

e de apoio ao escopo das empresas que e a sua atividade-fim, permitindo a estas se 

concentrarem no seu neg6cio, ou seja, no objetivo final". 
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AMATO NETO (1995, p. 36) refere-se a terceiriza98o como sendo: 

"0 ato de transferir a responsabilidade por urn determinado servic;o ou 

operac;ao/fase de urn processo de produc;ao ou de comercializac;ao, de uma 

empresa para outra (s), neste caso conhecida (s) como terceira (s). Nesta forma, a 

empresa contratante deixa de realizar alguma ou varias atividades cumpridas com 

seus pr6prios recursos (pessoal, instalac;6es, equipamentos, etc.) e passa as para 

empresa (s) contratada (s)". 

Para comprovar o crescimento da terceirizac;ao nesses ultimos anos no Brasil, 

aponta-se uma pesquisa feita entre 1998 e 1999 pelo Centro Nacional de 

Modernizac;ao (Cenam) MELLO (2000, p. 60) com 2.850 empresas, das quais 1.966 

sao de pequeno e medio porte, destaca que: 

61% das empresas brasileiras terceirizam ou ja terceirizaram alguma atividade. 

Destas: 

• 57% introduziram a terceirizac;ao por iniciativa propria; 

• 71% obtiveram sucesso absoluto nos resultados; 

• 63% terceirizaram setores diferentes em momentos diversos, de acordo com 

as necessidades; 

• 27% escolheram ex-funcionarios como parceiros. 

Nesse contexto, cabera ao Administrador realizar uma analise profunda sobre 

as necessidades de terceirizac;ao, comparando atraves calculos custo homem/hora e 

o custo/beneffcio. 
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0 termo tecnico da palavra terceiriza<;ao deriva do latim tertius, que seria o 

estranho a uma rela<;ao entre duas pessoas. Terceiro e o intermediario, o 

interveniente. No caso, a rela<;ao entre duas pessoas poderia ser entendida como a 

realizada entre o terceirizante e o seu cliente, sendo que o terceirizado ficaria fora 

dessa rela<;ao, daf, portanto, ser terceiro MARTINS (2000, p. 19). Segundo, o autor, 

alguns escritores preferem o termo terceiriza<;ao em fun<;ao de que o setor terciario 

na atividade produtiva seria o setor de servi9os,. pais o primario corresponderia a 

agricultura e o secundario a industria. 

A terceiriza<;ao pode tambem ser chamada, genericamente, de subcontrata<;ao, 

entendida como a parceria entre empresas, cada qual especializada em 

determinada atividade, direta ou indiretamente ligada ao ciclo produtivo, com seus 

pr6prios empregados ou prestadores de servi<;os, sem qualquer rela<;ao 

subordinante entre elas, mas com divisao e defini<;ao de responsabilidades. Por nao 

se tratar de contrata<;ao de mao-de-obra, e urn contrato regulado pelo C6digo Civil 

Brasileiro, e nao pela Consolida<;ao das Leis do Trabalho (CL T). 

Na pratica e a tendencia de transferir, para terceiros, atividades que nao fazem 

parte do neg6cio principal da empresa, ou uma tendencia moderna que consiste na 

concentra<;ao de esfor<;os nas atividades essenciais, delegando a terceiros as 

complementares, e ainda urn processo de gestao pelo qual se repassam algumas 

atividades para terceiros com os quais se estabelece uma rela<;ao de parceria, 

ficando a empresa concentrada na verdadeira voca<;ao, no seu poder de inteligencia, 

na sua atividade-fim da qual derivam as suas receitas. 
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A terceirizagao ganha importfmcia em urn momento em que as empresas 

precisam racionalizar recursos, redefinir suas operag6es, funcionar com estruturas 

mais enxutas e flexlveis. Assim, ela se apresenta como urn dos instrumentos de 

auxllio a reestruturagao organizacional, ao incremento da produtividade e da 

competitividade e a busca da identidade e comprometimento com a vocagao da 

empresa VALENCA (2002). Portanto, terceirizar e manter o absolutamente essencial 

sob sua administragao e procurar parceiros especializados para as denominadas 

atividades-meio. 

3.2 ORIGEM DA TERCEIRIZA<;AO 

A Terceirizagao originou-se nos EUA, logo ap6s a eclosao da II Guerra 

Mundial. As industrias belicas tinham como desafio concentrar-se no 

desenvolvimento da produgao de armamento a serem usados contra as forgas do 

Eixo, e passaram a delegar algumas atividades de suporte a empresas prestadoras 

de servigos mediante contratag6es. 

A terceirizagao foi muito aplicada ao Iongo da guerra, pois as industrias da 

epoca precisavam concentrar-se na produgao, cada vez melhor das armas 

necessarias para a manutengao da superioridade aliada e entao descobriram que 

algumas atividades de suporte a produgao dos armamentos poderiam ser passadas 

a outros empresarios prestadores de servigos, mediante a contratagao desses 

QUEIROZ (1992, p. 21). 

No Brasil, a Terceirizagao se introduziu sob outro prisma. A recessao como 

pano de fundo levou tambem as empresas a refletirem sobre sua atuagao. 0 

mercado cada vez mais restrito acabou determinando a diminuigao das 



14 

oportunidades, possibilitando que novas abordagens fossem aplicadas para buscar 

a minimizagao das perdas. 

Segundo, ALVAREZ, (1996, p. 85), A terceirizagao desembarcou nos anos 50 

junto com as montadoras de autom6veis; no entanto, sua grande arrancada s6 pode 

ser sentida mais recentemente. Para ele, 0 Brasil e uma nagao fortemente abatida 

pela falta de empregos, como decorrencia do retrocesso economico a que se 

submeteu nos ultimos anos, A terceirizagao serve, pois, para incrementar o 

surgimento de novas atividades comerciais e industriais e, como conseqCtencia, 

diminuir a tome e a miseria que impera no pals. 

3.3 FORMAS DE APLICACAO DA TERCEIRIZACAO 

Diante da necessidade de transformagao nos meios produtivos, a fim de 

economizar e aproveitar melhor os recursos, visando o aumento da competitividade 

nas organizag6es segue abaixo, as mais frequentes estrategias de gestao de 

terceirizagao: 

a) Franchising 

0 Franchising, denominado "Business Format Franchise" e uma forma de fazer 

neg6cio em "parceria" onde uma empresa com sucesso comprovado, concede a 

terceiros o direito de explorar os seus produtos e servigos, marca comercial e ainda 

usar os seus metodos de gestao, recebendo em troca contrapartidas financeiras; 

b) Quarteiriza~ao 

E o processo atraves do qual a empresa que utiliza de forma intensiva a 

contratagao de servigos de terceiros delega a outro terceiro especialista a 
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administragao dos contratos e do relacionamento com os seus prestadores de 

serviyos; 

c) Marcas pr6prias ou marcas brancas 

Sao produtos terceirizados, ou seja, grandes empresas sao contratadas para 

fabricarem os produtos, tudo feito mediante a urn rigoroso controle de qualidade. 

Estes produtos recebem a marca do estabelecimento que comercializa o produto, e 

para o consumidor e tambem uma soluc;ao a considerar dado nao ter de "pagar a 

marca", o que reduz significativamente o prec;o do produto; 

d) Condominia de Empresas 

Neste sistema, as despesas de interesse comum sao rateadas, o que permite 

economia e constantes inovac;oes. 0 intuito e provocar o Desenvolvimento 

Tecnol6gico por meio da criac;ao e incremento de uma Rede Colaborativa de Valor 

do Conhecimento, bern como pelo apoio a Empreendedores lnovadores na criac;ao e 

maturac;ao de empresas de atividades estrategicas; 

e) Outsourcing 

Significa, essencialmente, a opgao por uma relac;ao de parceria e cumplicidade 

com urn ou mais fornecedores da cadeia produtiva, numa decisao tipicamente 

estrategica, abrangente e de diffcil reversao; 

f) Sub-contrata~ao 

Por sua vez, terceirizagao tern significado apenas urn neg6cio, uma decisao 

operacional, mais restrita e relativamente de facil reversao; 
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g) Marcas e patentes 

Quando grandes multinacionais detentora de marcas famosas se dedicam 

exclusivamente com Marketing e P&D. A produgao e totalmente transferida para 

palses sub-desenvolvidos que oferecem mao-de-obra barata e materia prima de boa 

qualidade par urn prego abaixo do que se pagaria no pals de origem; 

h) Cooperativas de trabalho 

E uma associagao entre pessoas, sem fins lucrativos, onde seus associados 

contribuem com seus servigos, e o resultado do trabalho e dividido entre os 

cooperados, trata-se de uma sociedade democratica, em que cada associado e 

autonomo, nao tendo, portanto, vinculo empregatfcio com a cooperativa, e titular de 

seu pasta de trabalho (Lei n° 8.949, de 09.12.1994); 

i) Empreitada 

Nesta caso o que interessa e o resultado da obra, ex: a construyao de urn muro. 

Normalmente, nao existe urn sistema de parceria entre o que contrata a empreitada 

e o empreiteiro. Este possui interesse apenas em concluir a obra, nao em ser 

parceiro do terceirizante; 

j) Consultoria 

Sao empresas fornecedoras de prestayao de servigos, que possuem 

profissionais altamente qualificados com notavel capacidade de analise, 

organizagao, decisao e de lideranga, assim como grande apetencia para a 

criatividade, possul "know how'' proprio; 
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k) Representa~ao 

Quando as empresas contratam profissionais para atuarem como representantes 

autonomos ou como empresas de representagao, responsavel pelas vendas de 

equipamentos ou produtos de urn fabricante em uma determinada regiao (Lei n° 

4.886, de 09.12.1965); 

I) Concessao 

E a transferencia pelo Estado, da administragao de urn servigo para uma empresa 

privada ou publica par urn perfodo preestabelecido, sob fiscalizagao e monitoragao 

do Poder Concedente. 



18 

4 PESQUISA REALIZADA 

4.1 CENAN 

Esta pesquisa foi desenvolvida pelo CENAN - Centro Nacional de 

Modernizac;ao. Segundo GIOSA (p. 99, 1994), este institute, representa hoje o que 

hade mais moderno a respeito da utilizac;ao da Terceirizac;ao pelas empresas. 

4.1.1 Metodologia 

0 perfodo de realizac;ao da pesquisa foi de maio a julho de 2005, abrangendo 

empresas localizadas nas regi6es: Sudeste, Sui, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. 

4.1.2 Universo 

Do universo de 2.840 empresas-alvo pesquisadas, obteve retorno de 2.040 

empresas, ou seja, 71% deu seu parecer. 

4.1.3 Prote~ao e preserva~ao do sigilo 

Dados para gerac;ao de informac;oes estatfsticas e tratadas de modo 

confidencial e sem atribuic;ao individual. 

4.1.4 Abranglmcia 

./ 50% Regiao Sudeste; 

./ 35% Regiao Sui; 

./ 11% Regiao Centro-Oeste; 

./ 4% Regiao Norte e Nordeste. 

4.1.5 Fonte 

./ Cadastros diversos de Entidades Empresariais 

./ Forma da pesquisa: questionario via correio e via Internet 
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4.1.6 Perfil 

y"' 60 % empresas de grande porte; 

y"' 35 % empresas de media porte; 

y"' 5% empresas de pequeno porte; 

y"' 92% empresas privadas; 

y"' 8%) empresas publicas. 

4.1. 7 0 que diz pesquisa sobre terceiriza~ao? 

A pesquisa mostrou que 92% dos entrevistados entendem que a terceirizagao 

e uma tendencia mundial; 98°/o respondeu que ja participou de alguma palestra; 86% 

ja implantou ou implanta algum tipo de terceirizagao e 61 °/o disseram que a 

terceirizagao foi realizada por iniciativa propria. Como se nota na ilustrayao abaixo. 

B) ENTENDE QUE A TERCEIRIZA(:AO E UMA 
TEND EN CIA MUNDIAL DO PROCESSO DE 

MODERNIZA<;AO DOS NEGOCIOS 

8% 

92% 

Josim ~ Nao J 

D) JA APLICOU OU APLICA ALGUM TIPO DE 
SERVI<;O TERCEIRIZADO 

14% 

86% 

J ~ sim ~ Nao J 

C) JA PARTICIPOU DE ALGUM EVENTO SOBRE 
TERCEIRIZAc;AO 

Palestra 

Seminario 

Forum 

98% 

70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

E) A IMPLANTA<;AO DEPROCESSOS 
TERCEIRIZADOS FOI FElT A: 

liE Por iniciativa pr6pria Iii Atraves de Consultoria I 

Fonte: CENAN- Centro Nacional de Modemiza<;ao, Outubro de 2005 
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4.2 AREAS DE APLICACAO DA TERCEIRIZACAO 

Urn grande numero de empresas de todos OS tamanhos, vern terceirizando 

urn numero cada vez maior de func;oes, incluindo compras e desembolso, 

pagamentos e cobranc;as, recursos humanos, administrac;ao, gestao de caixa e 

investimentos, departamento fiscal, auditorias internas, folhas de pagamento e 

atendimento a clientes, e o que aponta urn levantamento realizado pela CFO 

Magazine e o institute de pesquisas AMR (HSM Management, 2002). CASALE (p. 

32, 2002), argumenta que a terceirizac;ao se tornou uma ferramenta de gestao, 

liberando as empresas para que fac;am crescer suas competencias mais 

importantes, deixando as tarefas nao-centrais para fornecedores especializados. 

Recentes pesquisas realizadas no Brasil por empresas de consultoria e por 

entidades sindicais, atestam esta realidade de que a maioria das empresas 

encontram-se, ainda, no estagio basico. 

Foi constatado que a terceirizac;ao se concentra nas seguintes areas: limpeza 

73%, vigilancia 69%, manutenc;ao predial 56% e paisagismo 52%. llustrado no 

grafico a seguir. 



2. QUAIS FC>R.AlVI AS ATIVID.ADES CASC> 'TENHA 
IIVIPLANT.ADC> SER.VI<::C>S 'TER.CEIR.IZADC>S 

M arketlng -- 2% -- 3P/o -- 4% 

suprlrnentos 

- - 4% 
M anutenc;:a.o Tecntca -~ 7% 

-
Controle Qualldade 8% 

-
8% 

-
Outros (Contabels/Gr8.flco/Consultorla) go/o 

-
A riTlaZenag em 16°/o 

-
Logl stlca e DlstrtbuJc;:ao 17% 

-
Telemarketing 20% 

-
Admnlstraya.o de ~o-de-obra 21% 

-
.Locac;:ao de Vel culos 22% 

-
servtt;:os .Gerais 26% 

- 30°/o 
- 34% 
- 43% 

Adrnlnlstrac;:ao de Restaurantes 

-
..Juri .diCo 46% 

-
Desenvolvlrnento Software 47% 

-
P.aiSB;Q lsrno 52% 

- 56°/o 
M _anutenc;:ao Predial 

-
Vlg itancla/Seg uranc;a 

-
U ·n1p eza e Co nservayao 

69°/o 

73° Yo 

Qo/o 1 0°/o 20°/o 3Qo/o 4Qo/o 50% 60°/o 70% 80% 

Fonte: CENAN- Centro Nacional de Moderniza9ao, Outubro de 2005 
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Segundo, MARJNHO (p. 10, 1995), urn aspecto nao muito positive, quando se 

trata deste fenomeno em termos-da realidade brasileira: ha muito desconhecimento 

e desconfianga por parte das empresas em adotarem uma estrategia mais 

consistente de terceirizayao no Brasil. Tal situayao, segundo varias opinioes de 

empresarios e consultores, e explicada em grande parte pela ocorrencia de algumas 

experiencias nao bern sucedidas de empresas que adotaram tal estrategia. 

4.3 FINALIDADES DA TERCEIRIZACA~ 
0 principal motive para a ado<;ao da terc~iriza<;ao, tern sido a necessidade de 

'1 . 

redugao de custos. No Brasil, a grande maioria das empresas tern buscado 

terceirizar quase sempre pressionadas por mementos de dificuldades economicas 

ou ameagadas pela concorrencia. Por isso a grande preocupagao e com o prego dos 

serviyos, que quanta menor e melhor. Essa postura equivocada tern levado as 
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empresas a contratar qualquer fornecedor, independente de suas qualificac;ao, 

competencia ou capacidade, apenas porque ele representa o menor prec;o. Nestas 

condic;oes ha o esquecimento de que a mao-de-obra barata e desqualificada 

necessita de supervisao e de direc;ao, que normalmente nao sao desenvolvidas pelo 

empregador desses trabalhadores, mas sim pelo tomador, que, vindo a assumir 

essa postura, passa a ter o risco potencial da assunc;ao da responsabilidade 

trabalhista, pelo vinculo de emprego com relac;ao aos trabalhadores do terceiro 

contrato QUEIROZ (1999: 11-12). 

Segundo, ALVAREZ (1996, p. 21), A empresa que contrata uma outra buscando 

exclusivamente a reduc;ao de custos, deixando de se preocupar com a cadeia de 

valor do processo produtivo, acabara arcando com urn onus significativamente 

pesado e nao estara realizando uma terceirizagao. 

S.b. APOS A IMPLANTA!;AO DA TERCEIRIZA!;AO, A 
EMPRESA TEVE NAS ATIVIDADES DEFINIDAS: 

Reductao de custo 50% 

Redu9ao de custo de 
30% 

Reductao de custo de 
10% 

Reductao de custo de 
20% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

Fonte: CENAN- Centro Nacional de ModernizaQao~ Outubro de 2005 

% 
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0 Objetivo principal da terceirizagao nao e apenas a redugao de custos, mas 

tambem trazer agilidade, flexibilidade e competitividade a empresa. Esta pretende, 

com a terceirizagao, a transformagao dos seus custos fixes em variaveis, 

possibilitando o melhor aproveitamento do processo produtivo, com a transferemcia 

de numerario para aplicagao em tecnologia ou no seu desenvolvimento, e tambem 

em novas produtos MARTINS (2000, p. 24). Segundo, MARTINS, os empresarios 

_pretendem, na maioria dos casas, a diminui.gao de encargos trabalhistas e 

previdenciarios, com a utilizacao da terceirizagao. 

Alguns dirigentes consideram importantes outros motives para a busca da 

terceirizagao tais como: 

• Necessidade de concentragao na especializagao do neg6cio; 

• Necessidade de redugao de custos; 

• Qualidade e Custos Competitivos; 

• lnfra-estrutura e logfstica compatfvel; 

• Necessidade de se reduzir a estrutura ffsica da empresa; 

• Necessidade de uma maier flexibilizagao; 

• Melhoria da qualidade dos produtos/servigos; 

• Aumento da produtividade; 

• Aumento da lucratividade; 

• Know-how apropriado; 

• Aproveitamento de empresas especializadas; 

• Acirramento da concorrencia; 

• Exemplo de outras empresas que obtiveram exito; 

• Escassez de recursos para melhoria de outras areas; 

• Polftica de administragao de facil auditagem; 



• Redugao da forga do sindicato. 

18. A ESCOLIIA DA EJVIPRESA PRESTADORA DE 
SERVI<;OS E FEITA: 

Pela qualificac;ao tecnica 
de seus profissionais 

Pelo ernprego de 
tecnologia 

Conhecendo os servic;os 
prestados em outros 

clientes 

Por apresentar 
Certificado de Qualidade 

Pela qualidade 
cornprovada (verificac;ao 
junto a outros clientes) 

Pelo sistema de avaliac;ao 
constante do seu 

desempenho 

Pela lista de clientes 
apresentada 

Por estar pr6x ima a sua 
ernpresa 

Pelo menor prec;o 

Atraves de simples 
indicac;ao 

0% 1 Oo/o 20o/o 30o/o 40o/o 

Fonte: CENAN- Centro Nacional de Modemizac;:ao, Outubro de 2005 
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SOo/o 

Ap6s inumeros fraoassos das organizac;oes para atingirem os beneffcios 
91~', 

propalados pela Reengenharia, Hamel e Prahalad (1994) afirmaram que as 

organizac;oes precisavam identificar suas Competencias Centra is (core 

competences), pois muitas delas haviam eliminado ou terceirizado as atividades nas 
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quais detinham excelencia. Nesse sentido, muitas organizac;6es passaram a 

concentrar-se em suas competencias centrais liberando recursos (humanos, 

financeiros, tecnol6gicos, etc.) para investirem so mente naquelas atividades em que 

possuam excelencia. 

A questao das Competencias Centrais tambem pode ser discutida durante a 

tomada de decisao sobre o processo de terceirizac;ao ou de verticalizac;ao da 

organizac;ao. E importante que a organizagao mantenha o controle das principais 

etapas do processo produtivo, principalmente aquelas que consumiram elevados 

recursos. Portanto, essas atividades devem permanecer sob o controle da 

organizac;ao, constituindo o chamado know how. Outras atividades podem ser 

terceirizadas, sob contrato, sem prejufzo para a organizac;ao. Uma organizac;ao que 

terceiriza todo o seu processo produtivo corresponde a Nike, organizac;ao calc;adista. 

No caso da Nike, a sua competencia central corresponde ao projeto de tenis 

arrojados para cada estac;ao do ano e sofisticado sistema de marketing. Portanto, 

mesmo que a organizac;ao terceirizada decida copiar o tenis ap6s tres meses 

(perfodo da colec;ao), dificilmente estara habilitada para competir (Hamel e Prahalad, 

1994). 

Uma importante competencia central e que dificilmente pode ser imitada 

corresponde as chamadas inovac;6es organizacionais, constituindo uma vantagem 

competitiva de Iongo prazo 

De acordo com pesquisa , o Core Bussines e principal vantagem na 

implantac;ao da terceirizac;ao, em segundo Iugar aparece reduc;ao de custos, 

conforme mostra o grafico: 



7. QUAIS AS PRINCIPAlS VANTA GENS OBTIDAS COM 
A IMPLANTA<;AO DA TERCEIRIZA<;AO 

·Foco maior no seu "core 
business" (ativ idade principal da 

empresa) 

Redugao dos custos das 
operag5es 

Revisao da estrutura 
oranizacional e da cultura da 

empresa 

M elhores resultados no conjunto 
das ag5es da empresa 

Aumento daqualidadedos 
servigos prestados 

Transfer~ncia detecnolog ia 
agregando valor ao neg6cio 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Fonte: CENAN- Centro Nacional de ModemizaQao, Outubro de 2005 
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De acordo com a pesquisa com opgao de resposta, sim ou nao, realizada pelo 

CENAN. As empresas prestadoras de servigos terceirizadas, atendem as 

expectativas, quanta: 

• 95% Cumprimento das bases do contrato; 

• 78%> Avaliagao peri6dica e identificagao dos Indices de desempenho dos 

servigos terceirizados; 

• 86% Metodologia de trabalho; 

• 65%> Treinamento/qualificagao dos funcionarios; 

• 69% Uso de tecnologia; 

• 53%> Qualidade dos servigos prestados; 

• 86% Cumprimento dos prazos na execugao dos servigos. 



5. NA SUA A V ALIA<;AO, OS SERVI<;OS 
TERCEIRIZADOS IMPLANTADOS CARACTERIZAM-SE 

COMO: 

4% 

Ill Satisfat6rios,atendendo as expectativas 

~lim Parcialmente satisfat6rios 

Iii lnsatisfat6rios 

Fonte: CENAN- Centro Nacional de Moderniza9ao, Outubro de 2005 
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Como se percebe no grafico abaixo, a dificuldade de encontrar urn fornecedor 

adequado corresponds a 64%,, urn total de 520fc, apontaram a falta de qualidade nos 

servigos prestados, 39% responderam que tern dificuldades em encontrar terceiros 

certificados com padrao de qualidade, 26%, disseram ter dificuldades de 

relacionamento com sindicatos, 20°/0 desconhece a legislagao trabalhista, 21 % 

dificuldade de relacionamento entre terceiros e efetivos, 23°/0 mostram ter 

dificuldades para mensurar gastos com produgao propria e terceirizada, 8% 

acreditam ter urn custo maier f Om a terceirizagao. 
~! 

·:I 
/1 
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10. OS PRINCIPAIS FATORES RESTRITIVOS COM A 
IMPLANTA<;AO DA TERCEJR.IZ.L\.<;AO 

Co nforme a reg IIllo , d lflculdade 
de encontrar o parcelro Ideal 
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custo Inter no para sa comparar 

com a custo externo 

Problemas como corpo 
funclonal 

Des=nheclmento da leglsla<;:lllo 
trabalhlsta 

Custos malo res 
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Fonte: CENAN - Centro Nacional de Moderniza~ao, Outubro de 2005 
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62% 

70% 

Para solucionar as dificuldades ilustradas no grafico 1 0, a sa ida estrategica que 

algumas empresas estao escolhendo e a terceirizac;ao feita com ex-funcionarios. 

Pais assim: 

a) Tern condic;oes de promover urn futuro relacionamento empresarial com o ex-

funcionario. 

b) Oportunizam, com uma salda incentivada, a criac;ao de novas empresas, 

minimizando o impacto social; 

c) Dao rna is motivac;ao a e~.t~~ ex-funcionarios; 

d) Entendem que, devido a~ condic;oes especlficas de algumas atividades, s6 uma 

empresa formada por ei-funcionarios teria condic;oes efetivas de executa-las 

com a qualidade e sintonia esperadas, pais reconhecem a cultura e a filosofia da 

organizac;ao; 
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e) Reconhecem que o impacto interne da decisao pela Terceirizagao se minimiza 

perante o conjunto de funcionarios e o sindicato; 

f) Relagao de confianga ja estabelecida, nfvel de eficiencia do prestador de 

servigos ja conhecida; 

g) Agao simpatica aos olhos do empregado, dos remanescentes e da comunidade. 

4.6 A VIABILIDADE DE TERCEIRIZACAO NAS ESTATAIS 

Segundo, GIOSA (p. 111,1994), a empresa estatal, que nas ultimas decadas 

valorizou a verticalizagao, perdeu, na maioria delas, o eixo principal de sua missao 

basica. Alargou as suas atividades meio, absorveu uma serie de novas agoes de 

apoio, concentrando e centralizando sabre si a responsabilidade de todas estas 

tarefas. Com isso, contratou muitos funcionarios, diminuiu naturalmente a qualidade 

sabre varias atividades das quais nao e especialista, concorreu com empresas da 

iniciativa privada, e nao percebeu que aumentava seus gastos. 

A constituigao de 1988 exagerou nos formalismos impastos a Administragao 

Publica, em especial a Administragao lndireta, que recebeu tratamento praticamente 

igual ao da Administragao Direta. Essa circunstancia, aliada a tradiyao brasileira de 

desprezo a legalidade, de nepotismo, de apadrinhamento, somada aos ideais do 

neo-liberalismo, do Estado subsidiario, levaram 'a procura de mecanismos de fuga 

ao regime jurfdico administrative. E possfvel mesmo dizer, sem receio de errar, que 

a propria privatizagao nao esconde o anseio de fugir do regime jurfdico de direito 

publico. Sob o pretexto de ineficiencia da Administragao Publica, procuram-se meios 

privados de atuayao. Dl PRIETO (p. 225. 1999). 



30 

4.6.1 Caso Petrobras 

Segundo, pesquisa sabre os impactos da terceirizagao, realizado pela Petrobras 

entre os terceirizados, com idade entre 20 e 25 anos, que atuam em sua maioria 

como Auxiliares Administrativos, em uma das suas tres regionais que consiste em 

efetuar a prestagao de servigos de cunho administrativo, como: Contabilidade, 

Jurfdico, Servi<;o de Pessoal, Tributario, Financeiro, Suprimentos, etc. 

4.6.2 Relacionamento 

Os problemas comegaram quando a terceirizagao foi utilizada para repor pessoal 

de forma permanente. Embora, no curta prazo, os resultados tenham sido 

satisfat6rios em termos de custo e cumprimento de prazos, no media prazo, os 

problemas comegaram a aflorar, veja como os terceirizados definem a relagao entre 

contratados e efetivos: 

./ A contratagao dos terceirizados e efetuada pelas empresas contratadas, a 

Petrobras define o perfil, contudo o que vale eo criteria do menor custo e nao a 

qualidade dos servigos . 

./ 0 relacionamento entre os efetivos e os contratados e definido como ruim em 

muitos casas, devido a arrogancia de funcionarios efetivos. Alguns efetivos 

preferem lidar com contratados porque mandam e eles tern que obedecer . 

./ A discriminagao existe e pode ser velada ou nao, algumas pessoas inferiorizam 

os terceirizados. A comemoragao dos aniversarios e um dos exemplos citados. 
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./ As dificuldades de relacionamento afetam o clima organizacional e · o 

desempenho da empresa. Na percepgao de alguns funcionarios, os contratados 

representam uma ameaga aos empregos . 

./ Quanto a 0 estfmulo a diversidade cultural, para alguns efetiVOS, OS terceiros nao 

vestem a camisa da empresa, nao compartilham a hist6ria e os valores. Para 

eles, a cultura do terceirizado e a cultura da falta de comprometimento . 

./ Os sfmbolos dessas relagoes podem ser percebidos claramente. Destacam-se: 0 

rel6gio ponto dos efetivos e no primeiro andar e dos terceiros e no primeiro 

subsolo; 0 terceirizado usa cartao ponto, o efetivo usa cracha eletronico; A cor 

dos cartoes difere: os efetivos tern cartao verde e os terceirizados, cartao 

marrom, considerada pejorativa . 

./ Avaliagao de Desempenho para os efetivos sao negociadas metas e 

competencias, acompanhadas e avaliadas ao final do perfodo. No caso dos 

terceirizados, isso nao ocorre. Eles recebem suas tarefas, as executam e, 

quando o contrato termina. Sao desligados. 
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4. 7 LEGISLACAO BRASILEIRA 

4.7. 1 0 que diz o Enunciado n. 331 

ENUNCIADO N. 331 

Contrato de prestagao de servigos - legalidade- revisao do Enunciado n. 256 

I - A contratagao de trabalhores por empresa interposta e ilegal, formando-se o 
vfnculo diretamente com o tomador dos servigos, salvo no caso de trabalho 
temporario (Lei n. 6019, de 31/01/74). 

II - A Contratagao irregular de trabalhador atraves de empresa interposta nao gera 
vfnculo de emprego com os 6rgaos da Administragao Publica Direta, lndireta ou 
Funcional (Art. 37, II, da Constituigao da Republica). 

Ill - Nao forma vfnculo de emprego com o tomador a contratagao de servigos de 
vigilancia (Lei n. 71 02, de 20/06/83}, de conservagao e limpeza, bern como a de 
servigos especializados ligados a atividade-meio do tomador, desde que inexistentes 
a pessoalidade e a subordinagao direta. 

IV - 0 inadimplemento das obrigagoes trabalhistas, por parte do empregador, 
implica a responsabilidade subsidiaria do tomador de servigos quando aquelas 
obrigagoes, desde que este tenha participado da relagao processual e conste 
tambem do tftulo executivo judicial. 

Obs: A responsabilidade subsidiaria difere da solidaria. A primeira e complementar, 
se o devedor nao pagar ... A segunda e de principal pagador, cob ra-se de um ou do 
outro, ou dos dois, tomador e prestador de servigo. 
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4. 7.2 A caracteriza~ao e o relacionamento juridico 

Tomador- prime ira 

Subordinado com vinculo - segundo 

Nao subordinado - terceiro 

Primeiro Terceiro 

Tomador de servi9os com tecnologia 
propria, que administra e supervisiona 
a sua atividade-fim com eficiencia, 
eficacia e qualidade. 

Prestador ou fornecedor de servi9os 
com tecnologia propria; administra e 
supervisiona as suas atividades que se 
constituem nas atividades meio do 
tomador. Tern resultado de qualidade, 
eficiencia e eficacia. 

Resultado Final 

Produto do tomador de servi9os 
produzido com qualidade competitiva 
e rentavel. Consequencia da 
somatoria de qualidades do tomador e 
do prestador ou fornecedor de 
servi9os. 

4. 7.3 Obriga~oes parafiscais e subsidiarias 

A empresa contratante dos servi9os torna-se solidaria quando a obriga96es 

parafiscais e subsidiaria quanta a debitos trabalhistas. 

LEIRIA (1995, p. 37), para evitar complica96es futuras nas esferas fiscal e 

trabalhista, a empresa tomadora dos servi9os deve verificar: 

0 comportamento do terceiro em rela9ao a seus recursos humanos: 

• Registro de empregados; 

• Controle de frequencia; 
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• Composigao da folha de pagamento; 

• Forma de pagamento de salaries; 

• Pagamento de carga horaria trabalhada; 

• Adicional noturno; 

• Adicional de insalubridade/periculosidade; 

• Pagamento de repousos remunerados e feriados; 

• Contratos de prorrogagao de jornada de trabalho; 

• Contribuigao sindical e previdenciaria; 

• Salario-famflia; 

• Salario-maternidade; 

• Impasto de renda retido na fonte; 

• FGTS; 

• Atendimento a conveng6es coletivas; 

• Demais determinag6es de proteyao ao trabalho e salario. 

A empresa contratante deve examinar a idoneidade do terceiro, nos seguintes 

pontos: 

• Contrato social; 

• Atividade-fim; 

• Composigao societaria; 

• Responsabilidade dos s6cios; 

• Capital social; 

• Bens im6veis; 

• Seguros; 

• Certidao de arquivamento do contrato social; 
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• Situagao perante a Previdencia Social; 

• Situagao perante a justiga Federal; 

• Situagao perante a justiga Comum; 

• Situagao perante a Justiga do Trabalho; 

• Situagao perante o Ministerio da Fazenda; 

• Situagao perante a Prefeitura Municipal; 

• Estrutura patrimonial (tres ultimos balangos), se foro caso; 

• Capacidade operacional (maquinas, equipamentos, vefculos, quadro de 

pessoal, etc.) 

Conforme descrito no inciso Ill do Enunciado 331 do TST, toda a contratagao par 

empresa interposta e ilegal, mas abriu excegoes. Estabeleceu que a contratagao nao 

gera vfnculo de emprego em relagao aos 6rgaos da administragao publicae que as 

atividades de vigilancia e limpeza, bern como de servigos especializados ligados a 

atividade-meio, nao geram vinculo em relagao ao tomador. Porem, ate hoje e motivo 

de dares de cabega, como separar atividade-meio e atividade-fim. 

Segundo, Pazzianotto, essa distingao e irrelevante, pais o empregador sempre 

sabera qual sua atividade-fim, em fungao da qual ela existe. Essa ele nao entregara 

a terceiros, porque e a razao do seu neg6cio. 0 juiz nao precisa se preocupar com 

esse tipo de investigagao, o empresario sabe, pais jamais ira abdicar da 

administragao da sua atividade-fim. lsso gerara eterna polemica, em cada caso, o 

que e meio e 0 que e tim. 0 que falta, hoje, e a aprovagao de uma lei. 0 governo, 

que terceiriza com imensa intensidade, nao regulamenta esse segmento econ6mico. 

Com a valorizagao da idoneidade, ganham os profissionais, ganham os 

empresarios que contratam, e ganham a sociedade como urn todo. Inclusive, de 
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maneira indireta, desobstrui-se o Judiciario, pois diminuem os motivos para se 

recorrer a justiga e faz-se distribuigao de renda. 

Segundo, LEIRIA (p. 28, 1995), a Justiga do trabalho vern reformulando seus 

conceitos esta no abandono gradativo de defesa das garantias individuais em prol 

do ganho coletivo. Hoje, o tomador de servigos s6 e acionado pela Justiga do 

Trabalho, no caso de a empregadora nao ter condig6es de suprir seus 

compromissos e se estiver presente, como parte re (reclamada), desde o infcio do 

processo principal (reclamat6ria trabalhista). 

A terceirizagao ilegal se caracteriza pela desobediencia as Leis e aos princfpios, 

previstos nos arts. 1216 e seguintes do c6digo Civil, ou seja, quando o fornecedor de 

servigos nao atua com autonomia e independencia, nas suas atividades, com 

relagao ao tomador. 

Segundo, QUEIROZ (1998, p. 37) , a ilegalidade quando o contratante resolve 

que, ao inves de contratar resultados, ou seja, a conclusao dos servigos, ele decide 

comprar ou a Iugar mao-de-obra de "gatos" ou "agenciadores de mao-de-obra"' ou 

ainda dos empreiteiros de mao-de-obra e agencias de emprego. Estes nao sao 

autorizados pelo Ministerio do Trabalho para assim proceder e nem sao Sindicatos, 

os quais podem disponibilizar mao-de-obra dos seus s6cios, trabalhadores avulsos 

sindicalizados. 

QUEIROZ (1998, p. 39), afirma que uma terceirizagao e lfcita, quando o tomador 

cumpre os quesitos abaixo: 

a) nao comete fraude na relagao com terceiros; 

b) nao exerce a supervisao das atividades do seu contratado; 
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c) nao contrata com exclusividade, controlando, fiscalizando e determinando as 

a<;6es do seu fornecedor de servi<;os; 

d) contrata empresas especializadas; 

e) avalia o desempenho e da "feedback" ao seu parceiro. 

Ja a ilfcita e quando 0 tomador: 

a) compra ou aluga mao-de-obra de terceiros fraudulentos; 

b) exige exclusividade completa; 

c) supervisiona dando ordens aos empregados do seu contratante; 

d) contrata terceiros inidoneos, incompetentes e incapazes; 

e) nao respeita a legisla<;ao pertinente. 

A pesquisa realizada pelo CENAN, com empresas de pequeno, medio e grande 

porte, revelou que 34% das empresas contratantes tiveram problemas trabalhistas 

com terceirizados. Dentre as principais conclus6es desta pesquisa pode-se destacar 

os seguintes pontos: 

• Os beneffcios sociais pagos aos trabalhadores das empresas sao menores 

subcontratadas sao menores que os vigentes nas empresas contratantes; 

• Os nfveis salariais praticados pelas empresas "terceiras" sao inferiores aos 

correspondentes da empresa-cliente; 

• Ha urn aumento significative do mercado informal de trabalho, desta forma, a 

necessidade da assistencia social por parte da empresa; 

• Ha uma t13ndencia a se associar piores condi<;6es de higiene e de seguran<;a 

no trabalho ao processo de terceiriza<;ao; 

• Contata-se total ausencia de equipamentos de prote<;ao individual, assim 

como maiores Indices de periculosidade e de insalubridade. 



12. A EMPRESA JA TEVE ALGUM PROBLEMA 
TRABALHISTA COM A CONTRATACAO DE 

SERVICOS TERCEIRIZADOS 

13% 

I ~ Sim o Nao Nao sabe I 
Fonte: CENAN- Centro Nacional de Modernizac;ao, Outubro de 2005 

4.8 TERCEIRIZACAO E 0 DESEMPREGO 

4.8.1 Desemprego 
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A terceirizac;ao demonstra o outro I ado · da moeda: o tomenta para a abertura 

de novas empresas, com oportunidades de oferta de mao-de-obra, restringindo 

assim, de certo modo, o impacto social da recessao e do desemprego. GIOSA (p.13, 
\ 

1994), 
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9.b. DOS 82% DAS EMPRESAS QUE IMPLANTARAM A 
TERCEIRIZA<;AO, A REDU<;AO NO QUADRO DE 

FUNCIONAR.IOS FOI (EM o/o): 

17o/o 

13o/o 

8o/o 8o/o 8o/o 

Reduc;ao 1 0% Reduc;ao 25% Reduc;ao 30% Reduc;ao 20% Reduc;ao 5% 

Fonte: CENAN- Centro Nacional de Moderniza~ao, Outubro de 2005 

4.8.2 Pesquisa sobre desemprego - IBGE 
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Foi estimado, com base na Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE de margo de 
I 

2006, nas regioes metropolitanas de: Recife, Salvador, Bela Horizonte, Rio de 

Janeiro, Sao Paulo e Porto Alegre. 

Segundo, IBGE, a taxa media de desocupagao do 1 o trimestre foi a menor 

dos ultimos quatro anos. Houve, urn aumentou em 4,2%, em relagao a margo de 

2005, sabre o numero de empregados com carteira de trabalho assinada no setor 

privado. 

0 grafico a segMir mostra a evolugao da Taxa de Desocupagao para os anos 
·,,(:;' ,, 

j 

de 2003 a 2006, no tq~~l das seis regioes metropolitanas abrangidas pela pesquisa. 
)/,) ,r 
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Taxa de Desocupagao (%) 

14,0 -,...----------------------------. 

---2003 ...._2004 2005 ....... 2006 

8,0+--~-~--~-~-~--~-~-~--~-~-~ 
JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistic~ Mar~o de 2006 

4.8.3 Aspectos relevantes sobre a recoloca~ao 

Uma recente pesquisa junto a uma amostra de 2040 empresas, em diversos 

estados brasileiros, revelou aspectos interessantes no tocante aos posslveis ganhos 

de recolocagao no mercado de trabalho. Advindos da constituigao de uma "rede" de 

pequenos fornecedores em torno da "empresa-mae", e de urn maier 

desenvolvimento tecnol6gico. 

• Aproveitamento dos ex-funcionarios junto ao novo fornecedor/parceiro; 

• Abertura de novas empresas, por ex- funcionarios chefes; 

• Potencial transformagao em empresario com melhores perspectivas de 

ganho; 

• Novas Perspectivas de carreira, com alguma garantia inicial; 

• Existe urn certo consenso entre as empresas analisadas de que "urn operario 

com boa qualificagao nao fica desempregado"; 
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• Ha urn aumento significative do numero de empregados e do faturamento das 

empresas subcontratadas 

4. AO IMPLANTAR SERVI<;OS TERCEIRIZADOS, A 
EMPRESA CONTRATOU: 

1!!1 Empresas prestadoras de servi9os criadas por ex-funcionarios 

1m Empresas prestadoras de servi9os ja com experiencia no mercado 

Fonte: CENAN- Centro Nacional de Moderniza9ao, Outubro de 2005 

4.8. 4 Ocupa~ao por ramo de atividade 

Segundo, IBGE (man;o, 2006), a taxa de ocupac;ao da popula<;ao por ramo de 

atividade, por regiao metropolitana, e: 

Fonte: IBGE -lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, Mar9o de 2006 
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4.8.5 Distribui~ao da popula~ao ocupada 

Destaca-se que 19% da popula98o ocupada. Sao trabalhadores que atua por 

conta propria. Conforme demonstra, pesquisa realizada pelo IBGE (marc;o, 2006) 

Distribuicao da Populacao Ocupada 
TOTAL REC SAL BH RJ SP POA 

por Posicao na Ocupacao (%) 

Com carteira no setor privado 41,3 35,1 35,2 41 ,7 38,9 44,1 43,4 

Sem carteira no setor privado 14,5 14,6 14,1 12,8 12,2 16,6 13,4 

Conta propria 19,0 22,6 23,0 18,1 22,5 16,2 18,6 

Empregador 5,2 3,9 4,2 5,4 5,1 5,7 4,5 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, Mar~o de 2006 

4.8.6 0 perfil dos desocupados 

Segundo os conceitos da pesquisa, IBGE (2006), destaca-se o perfil os 

desocupados, nas regioes metropolitanas. Dentre os desocupados, 20,7%, estavam 

em busca do primeiro trabalho e 26,0% eram os principais responsaveis pela 

familia. Com relac;ao ao tempo de procura: 19,4%, estavam em busca de trabalho 

por urn perfodo nao superior a 30 dias; 47,9%, por urn perfodo de 31 dias a 6 

meses; 6, 7%, por urn perfodo de 7 a 11 meses; e 25, 9°/o, por urn perfodo de pelo 

menos 1 ano. 

Em marc;o de 2003, 40,2°/o dos desocupados tinham pelo menos o ensino media 

conclufdo e em marc;o de 2004, 43,3°/o. Este percentual chegou a 46,5°/o em marc;o de 

2005, e, na ultima pesquisa, atingiu 49,0°/o. 



43 

populacao Desocupada (%) TOTAL REC SAL BH RJ SP POA 

Sexo: 

Masculine 45,2 45,6 42,7 47,8 44,1 45,7 44,9 

Feminine 54,8 54,4 57,3 52,2 55,9 54,3 55,1 

Faixa Etaria: 

10 a 14 anos 0,7 0,1 0,8 0,5 0,0 1,3 0,4 

15 a 17 anos 7,9 5,8 4,7 10,2 4,2 10,2 8,5 

18 a 24 anos 36,5 35,7 40,2 42,8 36,9 34,8 34,1 

25 a 49 anos 48,1 52,6 49,3 41,7 49,7 47,1 50,1 

50 anos ou mais 6,7 5,8 5,0 4,8 9,1 6,7 6,9 

Anos de Estudo: 

Sem lnstrucao e menos de 8 anos 26,3 33,0 27,7 26,9 26,4 23,4 31,4 

8 a 10 anos 24,7 23,2 24,1 27,8 23,6 25,3 23,5 

11 anos ou mais 49,0 43,8 48,3 45,3 50,0 51,3 45,1 

Condigao de Trabalho: 

Com trabalho anterior 79,3 76,0 75,7 77,1 78,0 81,0 85,7 

Sem trabalho anterior 20,7 24,0 24,3 22,9 22,0 19,0 14,3 

Condigao na Familia: 

Principal responsavel 26,0 29,3 25,2 22,1 26,2 25,6 30,1 

Outros membros 74,0 70,7 74,8 77,9 73,8 74,4 69,9 

Com Procura de Trabalho: 

Nos 7 dias 84,1 78,9 78,5 78,0 86,5 86,5 85,7 

Nos 23 dias 15,9 21,1 21,5 22,0 13,5 13,5 14,3 

Tempo de Procura: 

Ate 30 dias 19,4 24,6 23,8 54,2 8,4 13,8 24,7 

31 dias a menos de 6 meses 47,9 28,7 41,9 37,9 50,8 52,7 62,2 

7 a 11 meses 6,7 3,9 5,9 3,7 9,2 7,5 4,1 

1 ana a menos de 2 anos 14,0 17,0 12,3 2,8 17,5 15,9 5,1 

2 anos ou mais 11,9 25,9 16,1 1,4 14,1 10,0 3,8 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, MarQo de 2006 



44 

CONSIDERA<;OES FINAlS 

Diante da necessidade de transformag6es nos meios produtivos, a fim de 

economizar e aproveitar melhor os recursos, visando o aumento da competitividade 

nas organizag6es, e que surgem estrategias de gestao, como a terceirizagao, 

implementadas nas mais diversas partes do mundo e setores da economia. 

No ambito interno, a terceirizagao exige que as organizag6es se preparem para 

administrar esta nova realidade. Nao s6 atividades deixarao de ser realizadas. Aos 

profissionais e tecnicos cabera ampliar seu espectro de atuagao, incorporando 

fungoes de gerencia e acompanhamento dos servigos/produtos contratados junto a 

terceiros. 

0 principal motivo para a adogao da terceirizagao, tern sido a necessidade de 

redugao de custos. No Brasil, a grande maioria das empresas tern buscado 

terceirizar quase sempre pressionadas por momentos de dificuldades economicas 

ou ameagadas pela concorrencia. Por isso, a grande preocupagao e com o prego 

dos servigos, que quanto menor e melhor. Essa postura equivocada tern levado as 

empresas a contratar qualquer fornecedor, independente de suas qualificagao, 

competencia ou capacidade, apenas porque ele representa o menor prego. 

A pesquisa realizada pelo CENAN, as principais conclus6es, na verdade, se 

baseiam na plena utilizagao dos servigos terceirizados, pelas empresas em qualquer 

nfvel, segmento ou regiao de atuagao. 

Destacam-se o aumento dos servigos contratados especializados e a busca de 

melhorias constantes atraves da preferencia do mercado em escolher empresas com 

qualidade nos servigos prestados. 
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Assim, fica clara que a Terceiriza9ao continua sendo uma alternativa viavel e 

duradoura para as empresas aprimorarem seus processes de gestae e dedicarem 

seus esfor90s ao neg6cio principal, com resultados. 

Quanta a metodologia proposta e baseando-se nos resultados obtidos no 

presente trabalho, conclui-se que: 

• Pode ser utilizada para auxiliar a decisao sabre o processo de terceiriza98o, 

envolvendo a analise de qual atividade deve ser entregue a terceiros e a 

escolha dos mesmos. A metodologia pode ser aplicada a empresas dos mais 

diversos setores da economia, ou seja, de produ9ao de bens ou servi90. 

• Indica a necessidade de que sejam realizadas avalia96es peri6dicas, tanto 

para a atividade que foi terceirizada quanta para o prestador do servi9o, 

visando uma melhoria continua para a empresa. 

• Sugere diretrizes e criterios para facilitar o desenvolvimento da terceiriza9ao 

na empresa. 

• Requer o envolvimento dos tres nfveis de decisao da empresa, o que facilita a 

condu9ao do processo de terceiriza9ao. 86 que na quase totalidade dos 

casas estudados, nao foi solicitada a contribui9ao do nfvel operacional. 

• Conduz o processo de terceiriza9ao a etapas de analise, a fim de gerar maier 

consistencia e seguran9a nas decisoes. 

Ve-se, entao, que a metodologia proposta favorece e facilita a utiliza9ao do 

processo de terceiriza98o nas empresas, de forma organizada, tornando as decisoes 
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mais consistentes, e, consequentemente, trazendo maior quantidade de beneffcios 

para este processo. 
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