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RESUMO 

A terceirizac;ao e um fenomeno altamente complexo que apresenta inumeros vieses possfveis, 
tanto culturalmente, quanto economicamente e mesmo legalmente. Um processo de 
terceirizac;ao afeta profundamente a cultura organizacional, voltada geralmente para a 
unidade, a integrac;ao e a produtividade. 0 processo de terceirizac;ao costuma ser altamente 
invasive, ja que amplia as relac;oes existentes de trabalho, ou entidadades, desfragmentando 
a unidade organizacional. As razoes sao varias: medo as mudanc;as, novos paradigmas de 
produtividade e qualidade, competic;ao, entre outros. Para diminuir seus aspectos, deve-se 
buscar um processo de terceirizac;ao correto, a partir da escolha de areas mais distantes da 
administrac;ao central, areas que nao sejam responsaveis diretas por setores estrategicos, 
financeiros e de alto impacto produtivo. 

Palavras chave: Terceirizac;ao, Cultura organizacional, Ambiente organizacional, 
Produtividade. 
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1. INTRODU<;AO 

Sempre houve a necessidade de que houvesse uma maier focalizac;ao par parte da 

administrac;ao das empresas no setor produtivo, de modo a propiciar uma 

concentrac;ao desejada na possibilidade de incrementac;ao e ampliac;ao deste setor 

especffico. 

Para que possa haver a possibilidade de uma empresa, au entidade, au mesmo 

um lar funcionar, diversos fatores em paralelo, essenciais em sua func;ao porem que 

nao concorrem diretamente para a ampliac;ao au a qualificac;ao produtiva. 

Da mesma forma, cada vez mais busca-se o aumento da competitividade, tanto 

em numeros produtivos quanta em qualidade, principalmente devido ao fenomeno da 

concorrencia que assola a economia nesta epoca, fator altamente positive que obriga 

uma retomada de qualidade par parte das empresas, que devem, assim, adequar-se 

as diretrizes necessarias. 

A terceirizac;ao e uma ferramenta importante e cada vez mais utilizada para a 

consecuc;ao deste objetivo, devido as diversas vantagens que apresenta, sendo entre 

elas a focalizac;ao maier em sua atividade principal, com uma menor preocupac;ao 

com as atividades secundarias terceirizadas. 

Apesar desta popularidade cada vez maier do fenomeno da terceirizac;ao, ainda 

nao se esta suficientemente clara a relac;ao existente entre a cultura interna e o 

ambiente organizacional e o fenomeno da terceirizac;ao. Desta feita, existe ainda uma 

serie de pendencias de entendimento, em que pode haver uma problematizac;ao sabre 

a empresa e seu ambiente par problemas causados pelo processo de terceirizac;ao. 

Desta feita, torna-se essencial o estudo destas relac;oes, de modo a possibilitar 

a compreensao plena dos riscos existentes, assim como a possibilidade de se 

proteger destes mesmos. 
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Para tanto, busca-se neste trabalho a caracterizac;ao inicial do conceito de 

terceirizac;ao, assim como sua evoluc;ao hist6rica, propiciando assim o entendimento 

de como foi possfvel a ampla popularizac;ao do fenomeno. 

Em seguida, passa-se a caracterizac;ao dos tipos existentes de contratos de 

terceirizac;ao, a franquia, a compra de servic;o e a nomeac;ao de representantes. 

Encontram-se neste capitulo as diferenc;as basicas entre estes, assim como a 

caracterizac;ao de alguns pontos de formas de ligac;ao entre ambas as empresas, 

tanto a cliente quanta a terceirizadora. 

Logo ap6s, atinge-se o ponto da terceirizac;ao e as relac;oes trabalhistas, 

abrangendo uma das principais controversias em relac;ao ao processo de 

terceirizac;ao. Desta feita, neste capitulo sao abordados os entendimentos jurldicos 

em relac;ao ao tema, a caracterizac;ao do conceito de trabalho temporario, vfnculo 

empregatfcio, assim como a maneira pela qual a terceirizac;ao se ve afetada par estes 

conceitos. 

Assim, o capitulo sequente trata das cautelas a se ter em vista para a tabulac;ao 

de uma relac;ao com uma empresa terceirizadora, principalmente recaindo-se quanta 

a redac;ao do contrato entre ambas, como este deve ser redigido, o que deve constar 

neste, quais as normas basicas vigentes entre outras informac;oes. 

Na sequencia aborda-se o tema das diversas vantagens trazidas pela 

terceirizac;ao, assim como no outro capitulo se trata do inverse, ou seja, os problemas 

gerados par um processo mal conduzido de terceirizac;ao. 

No ultimo capitulo busca-se o levantamento de algumas medidas a serem 

tomadas pelas empresas quando da escolha da fonte de terceirizac;ao, assim como da 

rotina de trabalho e convivencia com a terceirizac;ao de modo a proteger a si mesma 

de problemas posteriores. 

Finalmente, tem-se a conclusao do trabalho, que Ionge de ser definitive 

pretende servir como um material de reflexao. 
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2. TERCEIRIZACAO 

2.1. CONCEITO 

Diversas conceitua<;oes uteis para o estabelecimento de diretrizes de defini<;ao 

e norteamento para o estudo da aplicabilidade jurfdica e melhor prote<;ao da empresa 

cliente podem ser estabelecidas sabre a terceiriza<;ao de servi<;os ou mao-de-obra. 

Desta forma, as defini<;oes mais apropriadas para tal questao sao a de que a 

terceiriza<;ao e urn procedimento estabelecido de transferencia de atividades a serem 

realizadas par terceiro, baseando-se na necessidade de concentra<;ao de esfor<;os par 

parte da empresa contratante nas suas atividades essenciais, deixando a realiza<;ao 

das atividades complementares a terceiros, ou seja, a fonte de mao-de-obra 

terceirizada (VIDAL NETO, 1992). 

Assim, pode existir uma rela<;ao de parceria de gestao, em que algumas 

atividades sao repassadas, atividades estas que nao se configuram diretamente em 

tarefas essencialmente conectadas ao neg6cio em que atua a empresa contratante. 

Uma consequencia deste processo e a possibilidade de concentra<;ao de 

coordena<;ao par parte da empresa cliente somente em seu processo proprio de 

produ<;ao ou atividade, de modo a nao desgastar seu tempo, recursos e espa<;o para 

a gestao destas atividades acess6rias, com evidente redu<;ao de custos e aumento de 

produtividade, obtendo-se atividades passfveis de apresentarem melhor qualidade, ja 

que a empresa terceirizada contratada, ou mesmo a mao-de-obra individual 

terceirizada tern mel hares condi<;oes de ser gerida e aprimorada. 

Assim, o conceito de terceiriza<;ao pode observar mais claramente o surgimento 

de novas empresas, menores ou mesmo a amplia<;ao das possibilidades de trabalho 

autonomo, com melhores condi<;oes de experiencia, especialidade e consequente 

qualidade de servi<;o (KALUME, 1994). 
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2.2. HISTORIA DA TERCEIRIZA<;AO 

lnicialmente, pode-se remontar a origem da terceirizac;ao a partir do surgimento 

e estabelecimento da industria automobilfstica, especialmente no setor de montagem, 

que se baseia na produc;ao de pec;as fabricadas por terceiros, caracterizando-se como 

uma terceirizac;ao no servic;o. 

Porem, em etapa posterior, poder-se-ia definir a expansao americana da 

terceirizac;ao, principalmente ap6s a Segunda Grande Guerra, quando houve um 

grande apoio terceirizado na fabricac;ao de armas e outras estruturas belicas utilizadas 

na guerra, percebendo-se o quanta a produtividade poderia ser ampliada quando o 

enfoque produtivo recafa somente sabre sua func;ao original, ou func;ao-fim 

(BELTRAN, 1997). 

lnicialmente, como infcio do estabelecimento da filosofia do Capitalismo 

moderno, buscou-se como meta principal a maior taxa de Iuera possfvel, sendo que 

depois desta veio a preocupac;ao com a qualidade, onde esta seria a responsavel por 

carrear a lucratividade. 

Atualmente, a modernidade conceitual trouxe uma nova focalizac;ao na figura 

do cliente, sendo que o cultivo deste, seja atraves da qualidade assim como no 

atendimento, e o verdadeiro responsavel pela lucratividade maior de uma atividade. 

Este processo passou a ser percebido por parte das grandes empresas, 

acostumadas a imposic;ao ao mercado, quando estas passaram a se sentir 

ameac;adas pelas pequenas e medias empresas, por apresentarem uma menor 

funcionalidade devido ao ultrapassamento de suas estruturas. 

Assim, estas se viram na obrigatoriedade da busca pela soluc;ao destes 

problemas, atraves da reorganizac;ao dos seus procedimentos internos, gerando um 

novo conceito que se baseia na diminuic;ao de cargos, enxugamento do organograma 

e a reduc;ao dos nfveis hierarquicos, ou seja, uma maior aproximac;ao de toda a etapa 

produtiva, em um processo denominado internacionalmente como downsourcing. 

A terceirizac;ao surgiu como decorrencia deste fen6meno, ganhando o nome de 

outsourcing, no Exterior. No pais, os principais problemas que geraram condic;oes 

para o propiciamento da instalac;ao da amplitude da terceirizac;ao foram a crise 



6 

economica, a recessao e o mercado mais restrito devido justamente aos dais fatores 

anteriores (BILHALVA, 1997). 

Para o entendimento desta questao, vale a lembranc;a de como se estruturava 

a industria brasileira. No inicio do seculo XX, a economia do Brasil era fundamentada 

basicamente na agricultura, sendo que somente par tres vezes este foi tornado par 

grandes processes industrializadores, o primeiro foi na denominada Era Vargas, o 

segundo baixo os auspfcios do governo de Juscelino Kubitscheck e o terceiro quando 

da instalac;ao da ditadura militar, o maior deles e quando o Brasil presenciou uma 

bolha de crescimento durante as decadas de 1960 e 1970, denominada "milagre 

economico". 

Apesar desta industrializac;ao haver ocorrido, devido fundamentalmente as 

bases polfticas ensejadoras, esta industria era um tanto quanta nacionalista e 

protecionista, sendo que nao havia a presenc;a da concorrencia internacional, que 

pudessem ampliar a competitividade destes produtos, fazendo-os mesmo se 

apresentarem como mais caros, par serem mais custosos devido a falta de tecnicas 

produtivas mais modernas sendo tambem, comparativamente, de qualidade mais 

baixa, fator ligado a falta da saudavel concorrencia (NASCIMENTO, 1996). 

No entanto, quando da abertura da economia para os produtos internacionais, 

ligada ao fato de que, mesmo internacionalmente devido a formac;ao de grandes 

intercambios comerciais e a instalac;ao de grupos economicos formados par blocos de 

parses, houve uma grande mudanc;a na mentalidade produtiva quanta ao enfoque a 

ser realizado para a produc;ao e comercializac;ao, devido a pressao de concorrencia 

internacional. Este processo obrigou as empresas a direcionarem sua atenc;ao e seus 

esforc;os para o estudo desta questao, que gerava uma condic;ao para o setor 

produtivo brasileiro de maiores Indices de desemprego e sucateamento (KALUME, 

1994). 

Todos estes fatores propiciaram a instalac;ao, quando do caso brasileiro, de 

condic;oes propfcias para a terceirizac;ao. 
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2.3. APLICA<;AO 

Diversas atividades podem ser atribufdas a empresas de fornecimento de mao

de-obra, sendo que estes mais diversos projetos de implantagao da terceirizagao 

podem ser realizados tanto nas empresas privadas quanto publicas. 

A extensibilidade das areas passfveis de serem terceirizadas em uma empresa 

e bastante grande, de modo a permitir uma flexibilizagao apreciavel no cotidiano 

!aboral da mesma. 

Servigos de alimentagao, limpeza e conservagao patrimonial, alem da 

seguranga sao os setores mais comumente contratados por meio da terceirizagao, 

porem muitas outras tambem, cada vez mais, sao as responsaveis pelo trabalho 

setorizado, como os servigos de manutengao geral, predial e especializada em 

engenharia. Da mesma forma, empresas de arquitetura, manutengao, seja esta de 

maquinas ou equipamentos, servigos de oficina mecanica, fornecimento de frotas de 

vefculos das mais variadas naturezas, setor de transporte para funcionarios, tais como 

onibus e furgoes, servigos de mensageiro, distribuigao interna de correspondemcia, 

servi<;o jurfdico atraves da contratagao do servi<;o de escrit6rios de advocacia, 

servigos de assistencia medica, de recepgao, servigos de telefonia, distribuigao de 

produtos, servigos sindicais, secretarias, servigos de digitagao e preparagao de 

documentos, servigos de departamento pessoal, tesourarias, servigos de 

contabilidade e operagoes de compensagao de cheques, entre diversos outros 

(LEDUR, 1994). 

Da mesma forma, como sera visto posteriormente, existe, de acordo com o tipo 

de terceirizagao a ser escolhido e fixado por uma empresa, seja de que porte for, 

havera uma maior ou menor aplicabilidade, dependendo tambem da area de atividade 

e forga produtiva desta 
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3. VANTA GENS E DESVANTAGENS DA TERCEIRIZACAO 

3.1. VANTAGENS 

Quando da estipula9ao de uma boa metodologia de terceiriza9ao, atraves da 

existencia da escolha de boas empresas, reda9ao de contratos cuidadosos, assim 

como o estabelecimento de diretrizes internas de modo a acomodar tanto a legisla9ao 

vigente como as necessidades da empresa e tambem as necessidades da empresa 

contratada como fornecedora de material e trabalho para a terceiriza9ao, diversas 

vantagens podem ser apontadas em rela9ao a empresa. 

lnicialmente, a terceiriza9ao permite, quando da falta de necessidade de 

direcionamento de recursos, sejam estes dinheiro, assim como mao-de-obra de 

treinamento e capacita9ao, seja para gerenciamento deste pessoal ou mesmo o setor 

de encargos trabalhistas, a concentra9ao destes mesmos recursos liberados somente 

para as areas produtivas, aumentando, desta forma, a qualidade e a competitividade 

do produto (LEIRIA, 1992). 

Pelas mesmas razoes apontadas acima, a empresa pode obter melhores 

ganhos de produtividade, atraves do incremento da produ9ao diaria. A concentra9ao 

na atividade produtiva permite uma maier aten9ao aos erros e aos pormenores 

produtivos, podendo-se corrigi-los mais brevemente, sem tempo de que estes 

produzam maiores problemas. 

Da mesma forma, par nao ser necessaria a dire9ao dos setores destinados a 

serem executados par servi9os terceirizados, ja que estes sao controlados pela 

propria empresa contratada responsavel pelo fornecimento de mao-de-obra ou dos 

pr6prios servi9os, evita-se urn grande dispendio de tempo e pessoal, pela redu9ao dos 

controles a existirem no interior da empresa como reguladores dos setores internes da 

mesma. 

Libera-se, desta forma, a supervisao para as atividades produtivas, mais 

importantes pela maier lucratividade (LEIRIA, 1994). 
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Como apontado, quando da corre9ao mais pronta dos desvios, assim como 

maior aprimoramento dos setores produtivos, nota-se uma redu9ao flagrante das 

perdas, seja de material, seja de recursos humanos (QUEIROZ, 1996). 

Outra conseqOencia da aplica9ao da terceiriza9ao na empresa e a diminui9ao 

do fenomeno de sucateamento dos equipamentos pelo maior cuidado com sua 

repara9ao, assim como, devido ao maior centrale exercido sabre as setores de 

produ9ao, a nota9ao mais aprimorada de qualquer irregularidade que possa estar 

ocorrendo com estes. 

A partir do momenta em que ha mais recursos livres no interior da empresa 

direcionados para as setores produtivos, existe a possibilidade concreta de que estes 

sejam realocados em possibilidades de aquisi9ao e aplica9ao de novas au outras 

tecnologias, capazes de ampliar ainda mais o quadro produtivo, aumentando as Iueras 

e a qualidade dos produtos. 

Uma conseqOencia deste processo e a capacidade de concentra9ao de 

esfor9os para a cria9ao au aprimoramento de produtos, possibilitando uma gama mais 

ampla de atividades. 

Uma das caracterfsticas da terceiriza9ao, tal como vista anteriormente, e a 

administra9ao do pessoal terceirizado ser responsabilidade da empresa contratada, 

sendo que, desta forma, torna-se possfvel a diminui9ao dos custos administrativos, 

assim como de pessoal, ja que muito destes custos provem, nao somente 

financeiramente como tambem de tempo e pessoal capacitado para lidar com estes 

fatores (LEIRIA, 1994). 

3.2. DESVANTAGENS 

Em uma rela9ao terceirizada onde se caracterize a cessao de mao-de-obra, 

deve-se cuidar para nao ocorrer a responsabiliza9ao dos setores internes pr6prios da 

empresa quando do nao cumprimento, par parte dos setores terceirizados, das 

obriga96es laborais pr6prias, au seja, depara-se com a necessidade de demarca9ao 
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pr6prias da produtividade empresarial. Este erro e freqOente em projetos de 

terceirizac;ao mal delineados e conduzidos. 

Para tanto, existe a necessidade da inclusao de estudos de responsabilizac;ao 

de modo a proteger eficientemente os setores funcionais da empresa (HENDRY, 

1997). 

Urn fator altamente negative quando da instalc;aao da terceirizac;ao em uma 

empresa, e a queda da lealdade dos empregados, que se veem desobrigados da 

manutenc;ao de lac;os mais fortes com os demais setores e com a organizac;ao. 

A Iongo prazo, tal efeito e altamente prejudicial, de modo que se pode inferir 

que inevitavelmente a terceirizac;ao implicara em uma perda na qualidade 

organizacional interna. 

Como agravante, geralmente urn processo de terceirizac;ao se coaduna com 

uma politica de demissoes, nunca populares em uma organizac;ao. Mesmo que os 

empregados demitidos sejam absorvidos pela empresa terceirizadora, estes deixarao 

de pertencer ao ambiente laboral intrfnseco da empresa em que faziam parte. Esta e 

uma posic;ao bastante ambfgua ja que e facil constatar que estes se sentirao trafdos 

pela organizac;ao, mesmo que continuem trabalhando nesta. 

Outra desvantagem e a perda de controle direto sobre os setores terceirizados. 

Mesmo com inumeros problemas, e compreensfvel que a empresa tinha a capacidade 

de dialogo direto com seus setores, mesmo que tal dialogo nao ocorresse. Quando da 

instalac;ao de processes de terceirizac;ao, e altamente notavel 0 desligamento destes 

setores do nucleo gerencial da empresa. Por mais que a qualidade destes setores 

seja ampliada, o desmembramento interno e tambem inevitavel. 

Junto com este desmembramento, nota-se urn empobrecimento da filosofia 

empresarial, ou seja, nao ha mais uma integrac;ao total. lsto e facilmente 

compreensfvel quando se analisa a convivencia de duas ou mais entidades 

empresariais separadas em uma mesma empresa, devido aos setores terceirizados, 

que respondem a empresas diferenciadas, seguem normas distintas, padroes 

variados que podem muitas vezes nao se mostrar em harmonia com os padroes 

pr6prios da cultura organizacional da empresa (LEIRIA, 1992). 
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3.3. MEDIDAS OPERACIONAIS 

3.3.1. DEFINICAO DE TERCEIROS 

Por definigao de terceiro, se aplica a qualquer pessoa, seja esta ffsica ou 

jurfdica, caracterizada como prestadora de servigo capaz de colocar mao-de-obra a 
disposigao de uma empresa sem caracterizagao de vinculo empregatfcio. 

Desta forma, permite-se a transferemcia de diversas atividades laborais 

acess6rias e de apoio, definidas como atividades de meio, de modo a permitir o 

enfoque da empresa na sua atividade principal, tambem denominada de atividade fim 

(QUEIROZ, 1996). 

3.3.2. EXEMPLOS DE AREAS TERCEIRIZAVEIS 

Diversas areas de trabalho no interior de uma empresa podem ser focalizadas 

como sendo propfcias para contratagao de trabalho terceirizado responsavel por sua 

organizagao e diregao tais como o setor de advocacia, o arquivo, a area de 

engenharia, a limpeza, o setor de mensageiros responsaveis pela execugao de 

diversas fungoes no interior e exterior da mesma e a area de recursos humanos 

responsavel pelo recrutamento e selegao de novos funcionarios entre muitos outros. 

3.3.3. ESCOLHA DAS MODALIDADES 

De acordo com a empresa ou a pessoa contratante, define-se diferentemente 

as modalidades de prestadores de servigo a que se escolhera, voltando-se para as 

necessidades pr6prias seja do trabalho ou seja do cliente. 

Pode-se escolher entre os tipos de servigos terceirizados, sendo os prestadores 

de servigos os responsaveis, atraves de contrato de prestagao de servigo, pelo 
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fornecimento de mao-de-obra, a mao-de-obra avulsa de acordo com a necessidade, 

sendo um exemplo os empregados trabalhadores de sessoes de carga e descarga, 

geralmente fornecidos pelos sindicatos de trabalhadores pr6prios do servigo a ser 

executado, a mao-de-obra temporaria, que se baseia na contratagao de empresas de 

servigo temporario, de acordo coma Lei n. 6.019/74 para servir como fornecedora de 

mao-de-obra de substituigao para funcionarios afastados, seja par doenga, licenga 

maternidade, ferias ou outras causas, podendo tambem servir para atendimento e 

acrescimo extraordinario de servigo, que se configura como sendo imprevisivel e de 

carater transit6rio e finalmente o modelo autonomo que se configura pela prestagao 

de servigos varios par profissionais liberais tais como servigo medico, servigos 

advocacionais, entre outros (KALUME, 1994). 

3.4. 0 QUE TERCEIRIZAR E 0 QUE NAO TERCEIRIZAR 

Um processo de terceirizagao deve estar altamente atento aos setores em que 

se deve buscar o apoio da terceirizagao e os que nao sao aconselhaveis para tal 

atividade. 

Esta divisao e altamente empirica e varia basicamente no caso de cada 

organizagao. 

Dentre as atividades em que se deve buscar o apoio da terceirizagao, 

encontram-se: 

- Os setores que fazem usa intensive de recursos, com gastos correntes ou 

investimento de capital, ou ainda alta ciclagem de material humano ou ainda baixa 

estabilidade. 

- Areas relativamente independentes, ou seja, setores geralmente mais 

desconectados da administragao central (PERSONA, 2002). 
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- Servigos especializados ou outros servigos de apoio. lsto e de importante 

consideragao por ser muito mais facil administrar setores mais conectados ao 

ambiente !aboral produtivo. 

- Aqueles setores sujeitos a um mercado rapidamente mutavel e onde e custoso 

recrutar, capacitar e reter o pessoal. Volta-se no problema da estabilidade. Verifica-se 

que a terceirizagao funciona melhor em setores onde os indivfduos nao apresentam 

uma ligagao forte com a empresa, ou seja, demonstram uma baixa qualidade de 

cultura organizacional. 

- Aqueles setores que se encontram coligados a uma tecnologia altamente 

modificavel, que requerem grande investimento. Estes setores sempre foram 

altamente problematicos para as empresas, principalmente quando nao estao 

coligados as atividades principais produtivas das mesmas. Assim, e altamente notavel 

a vantagem de terceirizagao ou "desobrigagao" de se buscar melhores nfveis de 

qualidade por parte da empresa, sendo este o papel do setor terceirizado (MORAES 

NETO, 1997). 

Dentre as atividades em que nao e aconselhavel a terceirizagao, pode-se citar: 

- Estrategia e algo que deve estar sempre coligada a administragao central da 

empresa. Sempre que se passa esta fungao a uma empresa terceirizada, esta tern a 

possibilidade de controlar as atividades da empresa central, com prejufzos 

administrativos e culturais bastante graves. 

- 0 setor de finangas corporativas tampouco deveria ser terceirizado. Tal setor, devido 

a responsabilidade economica, e tambem proprio da empresa central, nao devendo 

ser controlado pela empresa terceirizada. 

0 setor de qualidade e muito coligado a cultura organizacional da empresa, de 

modo que nao se pode transmitir ou delegar tal atividade a uma entidade terceirizada. 
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Novamente se debate com o controle externo sempre como indesejado quando se 

trata da terceirizagao. 

Setores que demonstram a responsabilidade da empresa, tais como as 

questoes ambientais, seguranga do trabalho, questoes regulamentares, administragao 

e diregao, controle de capacidades, setores coligados a identidade empresarial, nao 

poderao ser terceirizados, sob risco de perda da capacidade diferenciadora da 

empresa, que perde, assim, sua fungao primordial (FREIRE, 2002). 

Na pratica, uma das principais questoes envolvendo a terceirizagao e a 

diferenciagao estrategica, seja esta devida ao setor produtivo ou nao. Tais setores nao 

deverao ser terceirizados, sendo sempre guardados como trunfos ou bastioes da 

empresa central. 

3.5. DIRETRIZES 

Diversas normas devem ser aplicadas como forma de protec;ao exclusiva da 

empresa cliente em relagao a contratagao de mao-de-obra terceirizada, de modo a 

atender, de todas as maneiras, as leis relacionadas, ou ainda, as tendemcias atuais de 

diferenciagao interna entre os empregados contratados e os trabalhadores 

provenientes de contratos de terceirizagao. 

De maneira geral, deve-se evitar a contratagao de servigos de terceirizagao 

para a realizagao de atividades consideradas como fim, ou seja, as efetivamente 

produtivas, sendo preferfvel a contratagao destes servigos para a realizagao de 

atividades meio, caracterizadas como sendo as complementares. Desta forma, evita

se a confusao quanta a propriedade do servigo terceirizado a ser contratado, 

diferenciando-se, alem de se evitar a dependemcia pais coligar-se-ia a produtividade 

em fungao da atividade de terceirizagao, passando a esta cumprir o papel de basal em 

relagao a atividade principal e nao como apoio. 
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Em seguida, deve-se buscar conhecer bern a empresa fornecedora de servi<;os 

terceirizados, principalmente quanta a sua idoneidade ou qualidade tecnica em 

rela<;ao ao servi<;o a ser prestado (HENDRY, 1997). 

Como vista anteriormente, a reda<;ao de urn contrato de servi<;o elaborado e 

complete e essencial para a prote<;ao de ambas as empresas em rela<;ao as 

defini<;5es exatas do que se deve esperar. 

Da mesma forma, a contrata<;ao de servi<;os deve recair fundamentalmente 

sabre a pessoa juridica, sendo de fator preponderante que haja uma limita<;ao em 

rela<;ao a contrata<;ao de ex-empregados para que nao se caracterize, mesmo que 

infundadamente, a fraude em rela<;ao as rela<;5es de trabalho. Em rela<;ao aos 

empregados da empresa fornecedora de mao-de-obra, devem realizar somente a 

fun<;ao a que foram contratados, pais do contrario poder-se-ia considerar esta fun<;ao 

extra como sendo de inteira responsabilidade da empresa que contratou o servi<;o 

terceirizado e nao mais da terceirizadora (BELTRAN, 1997). 

Como forma de se evitar a forma<;ao de la<;os de dire<;ao do servi<;o da 

empresa cliente da mao-de-obra, o que descaracterizaria a rela<;ao de trabalho 

existente entre a empresa cliente de mao-de-obra, a fornecedora da mesma e esta 

mesma, deve-se evitar ao maximo o desligamento do centrale existente entre a 

empresa fornecedora e a mao-de-obra, havendo a necessidade de reportes diretos 

sabre as atividades e as necessidades desta ultima, de modo a que, sempre que for 

necessaria, o centrale sabre o servi<;o, assim sabre a atividade e a resolu<;ao de 

problemas, recaia sabre a empresa fornecedora. Da mesma forma, qualquer problema 

envolvendo o fator de saude ou irregularidades no servi<;o deve ser comunicado a 

empresa fornecedora para que esta possa tamar as atitudes cabiveis. 

Separa<;5es visiveis entre os empregados contratados e os empregados 

provenientes de empresas de fornecimento de mao-de-obra devem estar bastante 

estabelecidas tais como: utiliza<;ao de uniforme diferenciado pela mao-de-obra 

terceirizada, utiliza<;ao de crachas, nos casas em que seja possivel a separa<;ao entre 

os espa<;os fisicos ocupados pela mao-de-obra terceirizada e os empregados 

efetivados da empresa tais como vestiarios e areas de descanso. 
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Devido a responsabilizagao que pode cair sabre a empresa cliente de mao-de

obra terceirizada quando nao forem respeitados as direitos trabalhistas par parte da 

empresa fornecedora, mesmo que isto seja mais improvavel devido aos diversos 

cuidados tornados em relagao a redagao de contratos e a caracterizagao da 

separagao existente entre as empregados pr6prios da empresa e as terceirizados, 

existe a possibilidade de solicitagao par parte da empresa cliente de comprovantes do 

recolhimento das taxas de contribuigoes tais como o FGTS, INSS, Impasto de Renda 

dos empregados prestadores de servigos terceirizados (BELTRAN, 1997). 
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4. CUL TURA ORGANIZACIONAL E A TERCEIRIZACAO 

Pode-se considerar, de uma forma ampla e geral, uma serie de fatores que 

condicionam a implantac;ao da terceirizac;ao nas empresas. 

A necessidade natural de urn conhecimento amplo por parte dos gerentes e 

administradores da organizac;ao sabre o novo sistema de gestao implica na difusao 

em toda a organizac;ao da estrategia, visao, missao, objetivos e metas da empresa 

para a correta aplicac;ao do processo de tercerizac;ao (PERSONA, 2002). 

Tal processo e comumente bastante conflituoso, devido a antecipada tendencia 

a se atacar o novo, desconsiderando-se esta abertura por parte da administrac;ao no 

que tange a informac;ao. Da mesma forma, muitas vezes esta etapa e olimpicamente 

desconsiderada, por nao ser considerada importante pelos setores administrativos de 

certas organizac;oes. Quando isto ocorre, denota-se uma queda drastica da satisfac;ao 

interna, por diversos medos a serem discutidos posteriormente. 

Para tanto, devem-se revisar os objetivos, polfticas e diretrizes para que a 

empresa, em caso de conflito, encontre-se apta para estabelecer uma relac;ao de 

confianc;a entre todos os nfveis hierarquicos e postos de trabalho. 

Devido as mudanc;as na estrutura funcional se produzem alterac;oes 

significativas do espac;o ffsico que ocupa a organizac;ao, variac;oes na atividade 

funcional e na delegac;ao de autoridade e mudanc;as nos organogramas 

departamentais e no geral. 

Pelo exposto, produzem-se tambem alterac;oes nas normas, sistemas e 

metodos operacionais, os quais deverao ser revisados frequentemente para suportar 

as mudanc;as que produz a terceirizac;ao. 

Consequentemente a organizac;ao se vera imersa em urn processo de 

adaptac;ao ao novo controle interno dos sistemas de informac;ao gerencial, atraves de 

urn maior suporte e qualificac;ao de dados para a tomada de decisoes. 

De acordo com estas dificuldades, vale considerar que a terceirizac;ao requer 

uma adaptac;ao da estrutura de custos internos a este novo sistema definindo suas 

situac;oes a urn nfvel contabil e operacional. 



18 

Vale citar que as principais causas de resistencia para a implantac;ao da 

terceirizac;ao em uma determinada empresa estao relacionadas diretamente ao 

emprego ou a qualidade do mesmo. 

De modo externo, e notavel que os exemplos internacionais da terceirizac;ao 

levam a pensar na formac;ao rapida de novas empresas em varies segmentos do 

mercado no setor dos servic;os (FREIRE, 2002). 

Ja quanta ao modo interne, a implantac;ao da terceirizac;ao exige uma inevitavel 

transformac;ao das estruturas funcionais nas empresas. Corresponde a alta gerencia, 

partindo da visao estrategica, delimitar as conseqOencias internas deste processo, 

abordando: 

- 0 aspecto social das demissoes quando ocorrem devido a terceirizac;ao, tentando 

facilitar o processo junto aos servidores, e tentando sempre e na medida do possfvel, 

atraves de negociac;oes com o provedor dos servic;os que sera contratado, o 

acolhimento, numa forma parcial ou total, destes servidores que se converterao em 

colaboradores da nova empresa. 

0 movimento interne funcional ensinara ao administrador a possibilidade de aproveitar 

a mao de obra disponfvel nas areas terceirizadas. Esta situac;ao se facilita, ja que, os 

ex empregados conhecem a empresa, sua cultura e filosofia. Este enfoque e 

extremamente importante pais com a implementac;ao da terceirizac;ao, a tendencia 

empresarial e despedir empregados, o qual num determinado momenta faz com que a 

empresa oferec;a maior enfase nas areas que compoem as atividades principais do 

neg6cio. 

4.1. A MUDAN<;A 

A resistencia a mudanc;a gerada pela terceirizac;ao e altamente detectavel, 

devendo-se diferenciar entre as mudanc;as passfveis de ocorrer quando da instalac;ao 

deste processo. 
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Tenta-se proporcionar uma lista de verificagao pratica, com fins de prevengao e 

o diagn6stico. E util distinguir entre a pessoa que possui a autoridade para aceitar ou 

rejeitar uma ideia; por exemplo um executive ou um supervisor e a pessoa que nao 

tem voz nem voto para aceitar ou rejeitar o projeto, mas que se ve afetada por ele e 

cuja cooperagao e importante para implantar com bom sucesso a ideia da 

terceirizagao (FREIRE, 2002). 

Uma pessoa que possui a autoridade sabre outros trabalhadores pode se ver 

afetada pela terceirizagao devido a: 

lnercia, um desejo inato par manter o status quo, consiste na tendencia a 

querer fazer as coisas da forma costumeira. 

lncerteza. A terceirizagao pode ser caracterizada ou sentida como um risco; 

nao ha garantia de que esta produza melhores resultados depois de incorrer no 

custo e os problemas da instalagao, a pessoa nao esta disposta a mudar a 

inferioridade conhecida, pela superioridade incerta para ela. 

Desconhecimento par parte desta pessoa da necessidade da terceirizagao 

proposta. Esta pode nao ser entendida por quem a rejeita, nao entender a 

natureza e funcionamento do novo sistema pode muito bem originar uma 

precaugao excessiva e um sentimento de inferioridade e ressentimento. 

0 temor a obsolescencia. Uma pessoa que investiu anos de experiencia para 

desenvolver um nivel alto de habilidade, conhecimentos e criterios para 

administrar um verdadeiro sistema, o temor a nao poder ser igualmente habil, 

sob o novo sistema pode fazer que uma pessoa se mostre cautelosa, em 

relagao a seu valor e seguranga futures nesse trabalho. Este fator e altamente 

presente no medo a mudanga advinda da terceirizagao, pais esta visa 

justamente diminuir os custos ao mesmo tempo em que aumenta a qualidade 

de produgao e realizagao, o que pode realgar despreparos e acomodagoes 

(ALVARES, 1996). 
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Diminuic;ao do conteudo do trabalho. A terceirizac;ao pede reduzir a habilidade 

necessaria, o alcance, a importancia, ou a responsabilidade de gerentes e 

diretores de porte media, que controlam determinados setores, par estarem 

estes divididos pela terceirizac;ao. 

0 desejo de conservar a estimulac;ao do grupo de profissionais. Pode-se muito 

bem esperar que um supervisor atue no interesse de seus homens e na 

contramao dos interesses da gerencia; conseqUentemente, se a terceirizac;ao 

nao e popular entre seus subordinados, e provavel que um supervisor resista a 
mesma. 

Um problema pessoal entre quem propoe a terceirizac;ao, e quem deve aceita

lo ou rejeita-lo. 

Ressentimento par receber ajuda exterior; no case da terceirizac;ao atingir o 

comando de um determinado departamento ou setor, de modo que o 

empregado terceirizado tem mais autoridade que um determinado supervisor, 

tornando-se provavel que este tema perder prestfgio ante seus subordinados 

(ALVARES, 1996). 

Nao participar na formulac;ao do processo de terceirizac;ao proposta. 0 

ressentimento provavelmente se origine pela situac;ao embarac;osa que pede 

surgir par nao ter concedido uma ideia que a primeira vista parece 6bvia 

(FREIRE, 2002). 

As seguintes sao algumas causas comuns da resistencia a mudanc;a, par parte 

das pessoas que nao tem voz quanta aceitar ou rejeitar a proposic;ao, mas que se 

veem afetadas diretamente par elas. 
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lnercia, especialmente quando a mudanc;a gerada pela terceirizac;ao e 

repentina ou radical. 

lncerteza, quanta ao que a terceirizac;ao possa proporcionar; este pode nao 

querer correr o risco de uma situac;ao pior, tal como um salario menor, 

condic;oes inferiores de trabalho, maior competitividade ou aumento exagerado 

das metas. 

lgnorancia da necessidade ou prop6sito da mudanc;a; em poucas ocasioes 

costumam explicar-se o processo de terceirizac;ao aos profissionais 

subordinados. 

Nao compreender o novo metoda ou polftica, pode originar suspeitas ou um 

sentimento de inseguranc;a. 

Um aumento exacerbado do conteudo do trabalho; isto e, uma mudanc;a que 

implique em uma ampliac;ao na habilidade necessaria, na importancia, ou 

responsabilidade, pode facilmente originar resistencia. 

Pressao por parte do grupo de trabalho. A reac;ao de uma pessoa a uma 

mudanc;a, geralmente se ve influida pelo que ela sabe ou prove, que o grupo 

deseja. 

Temor a inseguranc;a economica. Um processo de terceirizac;ao pode trazer 

como resultado o deslocamento do empregado ou uma reduc;ao em seu salario, 

ou o que e ainda pior e costumeiro, demissoes setoriais em massa (ALVARES, 

1996). 

Alterac;ao das relac;oes sociais, ou temor a que isto suceda; por exemplo, a 

separac;ao de um grupo estreitamente unido ou a implementac;ao de 
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trabalhadores oriundos de outra cultura organizacional, o que geraria choques 

intrinsecos. 

Uma atitude antagonica para a administrac;ao da empresa que introduz a 

terceirizac;ao, ou para o que ela representa. 

Criac;ao ou introduc;ao realizada por um "estranho". Muitas vezes, devido ao 

fato de que todo um setor pode ser terceirizado, ou somente a parte 

administrativa do mesmo, encontra-se em situac;ao de receber ordens de um 

determinado individuo terceirizado, que e encarado como um intruso. 

Nao participar na formulac;ao do novo metoda ou politica. Adotam sem tamar 

em considerac;ao seus interesses (ALVARES, 1996). 

4.2. PRODUTIVIDADE 

Diversos fatores podem ser inferidos em relac;ao a produtividade das empresas 

que optam pela terceirizac;ao setorial. 0 primeiro e que a produtividade e uma via 

importante para reduzir custos trabalhistas e elevar a competitividade, na medida em 

que possam ir se difundindo condutas pr6prias para um aumento sistematico da 

mesma. Sua relevancia se deriva do fato de que num contexto favoravel, a 

produtividade em fatores transit6rios pode crescer a 3 a 4 % ao ano durante muitos 

anos, enquanto a reduc;ao de custos equivale a 2 ou 3 % de uma (mica vez. 

Antes de implementar mudanc;as na estrutura organizacional interna da 

empresa que opta pela terceirizac;ao, e imprescindivel verificar que tais mudanc;as nao 

se transformem num obstaculo para o crescimento da produtividade a media prazo. 

Como inferido, isto e o que se sucedeu em muitas empresas brasileiras e mundiais 

quando buscaram terceirizar setores diversos: um impulso excessivo para reduzir 

custos por unidade de trabalho gerou um contexto e um enfoque gerencial que inibe o 

aumento difundido da produtividade (PERSONA, 2002). 
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A queda na satisfac;ao interna devido a terceirizac;ao pode afetar duas grandes 

vias aos mercados internos de trabalho destas mesmas empresas: atraves de urn 

maior uso de contratos flexiveis (nao permanentes) e atraves de uma maior rotac;ao 

no emprego. Ainda que ambos efeitos nao deixam de estar influenciados entre si, o 

verdadeiro e que este tipo de fenomenos devem ter tido efeitos importantes sabre 

outras variaveis relevantes ao interior das empresas, em particular as referidas ao 

manejo dos recursos humanos. 
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S.IMPLEMENTACAO VOLTADA PARA A CULTURA ORGANIZACIONAL 

A maioria dos executivos pensa em terceirizagao como uma forma de redugao 

de custos; e este e o primeiro erro. A terceirizagao e uma decisao estrategica, e deve 

considerar-se por seu valor intelectual, nao somente por suas implicagoes nos custos. 

A terceirizagao como objetivo de redugao de custos a curta prazo nao apresenta o 

rendimento e a produtividade (demonstrando inumeros problemas) do que uma 

terceirizagao de Iongo prazo baseada num sistema de conhecimento e/ou beneficios 

estrategicos tais como uma maior profundidade e acesso intelectual, a capacidade de 

examinar oportunidades, a inovagao, as solugoes com valor agregado ou o alcance 

mundial nos conceitos. 

De qualquer jeito, existem algumas preocupagoes com relagao a terceirizagao 

baseada no conhecimento. Por exemplo, enquanto tipicamente o provedor da 

terceirizagao tem maior conhecimento do que o comprador (cliente) naqueles temas 

especificos terceirizados, este ultimo nao pode guiar ao provedor com ordens diretas 

no que tange a cultura organizacional interna da empresa cliente. Mais ainda, e 

impassive! especificar-lhe os resultados desejados por adiantado, e os custos sao 

dificeis de estimar; tambem pode ser impassive! medir com precisao o impacto da 

contribuigao do provedor. Muitas vezes os compradores estao preocupados em perder 

suas habilidades naquelas areas que terceirizam, convertendo-se demasiado 

dependentes no provedor, sem atingir a responsabilidade que eles creem poder obter 

de suas unidades internas, e perdendo o controle sabre os tempos e a qualidade dos 

resultados 1. 

Pese a que todas estas consideragoes sao validas, um conhecimento integrado 

dos objetivos da companhia bem como uma clara estrategia de terceirizagao pode 

mitigar estas preocupagoes. 

Concentrar-se em estrategias baseadas no conhecimento interno e algo 

essencial para mitigar inumeros problemas organizacionais da gestao de pessoas e a 

1 ALVAREZ, Manuel S. B. Terceiriza<;:ao: parceria e qualidade. 1996 
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terceirizagao. De forma de atingir uma vitoriosa estrategia baseada no conhecimento, 

as empresas devem seguir estes principios: 

- Concentrar os esforgos naquelas poucas capacidades que os clientes realmente 

apreciam. 

- Constantemente inovar para assegurar-se que a performance e o valor agregado se 

mantem acima dos competidores. 

- Concentrar-se em desenvolver uma consciencia flexivel para tratar com pressoes 

par parte dos competidores e oportunidades mutantes. 

- Avaliar os recursos de uma maneira significativa mediante o usa de capacidades e 

investimentos de terceiros. A estrategia mais efetiva e concentrar-se em algumas 

(duas a quatro recomendadas) capacidades e prover uma plataforma flexivel para 

futuras inovagoes. Pelo menos uma destas competencias deve estar conectada no 

entendimento dos clientes. As competencias organizacionais principals nao sao 

somente produtos ou "outras coisas que fazemos relativamente bern", senao uma 

serie de habilidades e sistemas onde a companhia se destaca2
. 

Uma vez que a companhia atinge uma verdadeira competencia principal com 

capacidade declasse "mundial" criou-se um "bloco estrategico", que evita que o setor 

terceirizado desequilibre a cultura organizacional interna de uma empresa. 

Adicionalmente, este "bloco estrategico" eleva o poder de negociagao e a seguranga 

da companhia quando negocia com seus pr6prios funcionarios. 

Uma vez que se desenvolveu a estrategia baseada no conhecimento, resulta 

claramente a necessidade de terceirizagao. Estas tres oportunidades de tercerizagao 

de alto investimento sao: 

- Terceirizar especialidades funcionais; os componentes das atividades tradicionais 

realizadas internamente (contabilidade, informatica, sistema de beneffcios ao pessoal, 

2 FONTANELLA, Denise; TAVARES, Eveline; LEIRIA, Jeronimo Souto. 0 lado (des) humano 
da terceirizac;ao: o impacto da terceirizac;ao nas empresas, nas pessoas e como administra-lo. 
1995 
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etc). 

E relativamente comum e, de igual modo, pode ser muito produtivo. As 

empresas muitas vezes encontram que os provedores funcionais da terceirizac;ao 

podem contribuir com maior experiencia, inovac;ao e conhecimento detalhado a 

respeito de regulac;ao e requerimentos, do que o fazem os recursos internes. 

Outra questao que se encontra coligada a tal informac;ao e o fato de que, 

quando se abre a terceirizac;ao para certos setores da cultura organizacional, pode-se 

esbarrar em tentativas de "aborto", de modo que, quando se deixa o proprio processo 

externo, em alguns casas, para a propria empresa terceirizada, pode-se ganhar com 

isso3
. 

Atividades complementares, integradas ou duplicadas que precisam da 

coordenac;ao dentro da companhia mas que pelo geral sao deixadas em maos de 

diferentes grupos dentro da empresa. Estas oportunidades podem ser as menos 

exploradas e com maior valor para aplicar uma estrategia de terceirizac;ao. 

Se for realizada adequadamente, uma terceirizac;ao integrada pode reduzir 

custos e riscos ao mesmo tempo. 

Claramente, o provedor externo assume certos investimentos e riscos que a 

empresa elude; e se o provedor compartilha estes riscos e investimentos com 

multiples clientes, pode reduzir os custos para todos seus clientes, principalmente os 

internes, ou seja, o quadro !aboral da empresa, formador da cultura interna4
. 

Outra questao a ser implantada quando da terceirizac;ao e que a maioria das 

grandes corporac;oes encontra quase impossfvel acumular experiencia altamente 

diversificada de uma maneira rapida para projetos especificos, especialmente quando 

estes recursos se encontram separados em diferentes divisoes ou areas geograticas 

dentro da companhia. Pelo geral as empresas provedoras contam com uma estrutura 

mundial de forma a cumprir com este proposito especifico e sem alterar sobremaneira 

a cultura organizacional. 

3 FREIRE, Joao, Sociologia do trabalho: uma introduc;ao. Porto. Afrontamento. 2002 

4 LEIRIA, Jeronimo Souto. Terceirizac;ao: uma alternativa de flexibilidade Empresarial. 1992 
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lsto denota uma significativa economia organizacional interna, ja que este 

"bolsao" de conhecimentos, caso tivesse que ser adquirida, seria extremamente 

desgastante, de modo que, quando da terceiriza<;ao, deve-se aproveitar ao maximo a 

diminui<;ao de desgaste interne, de modo que esta devera ser instalada de maneira 

aberta, limpa e com a menor movimenta<;ao interna possivel5 . 

Ao utilizar metodos de terceiriza<;ao sofisticada e novas formas de comunica<;ao 

eletronica, as empresas diminuem seus ciclos e custos de inova<;ao diminuem os 

riscos organizacionais, e intensificam o valor de suas inova<;oes internas em 

importantes magnitudes. 

No entanto, muitas vezes, a inflexibilidade e os sistemas de medi<;ao tradicional 

que utilizam as empresas, principalmente no que tange a cultura organizacional, sao 

uma barreira importante as novas solu<;oes. As empresas estao acostumadas a medir 

seus custos em base ao tempo tanto para suas unidades internas como para aquelas 

atividades tradicionalmente terceirizadas, como ser auditorias, e frequentemente se 

queixam ou diretamente recusam ofertas de terceiriza<;ao baseadas numa 

compara<;ao de seus custos internes de horas-homem com os pre<;os dos provedores. 

Tais avalia<;oes nao atribuem nenhum valor aos conhecimentos de carater mundial, os 

investimentos tecnol6gicos, e a experiemcia e treinamento acumulada que o processo 

bern delineado de terceiriza<;ao contribui as rela<;oes internas. 

Pese a que geralmente as empresas querem que os artifices internes da 

terceiriza<;ao estejam inovando continuamente e que mantenham suas opera<;6es a 

um nivel de vanguarda, usualmente demandam irrealisticamente que seus 

empregados envolvidos passem tanto os ganhos por inova<;ao a seus compradores no 

pre<;o, bern como que utilizem as praticas especificas da empresa para assegurar 

consistencia e qualidade. 

Os resultados podem ser desastrosos. Outro erro que cometem usualmente e 

nao estimular e premiar continuamente a inova<;ao nesse nivel de interface. 

Se os mercados de terceiriza<;ao fossem totalmente confiaveis e eficientes, as 

empresas racionais deveriam terceirizar todos os setores internes exceto suas 

5 QUEIROZ, Carlos Alberto Ramos Soares de. Manual de Terceiriza<;ao. 1996 
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competencias principals. Lamentavelmente, a maioria dos mercados de terceirizac;ao 

tem alguns riscos tanto para as empresas que fornecem terceirizac;ao como para a 

empresa a ser terceirizada. A pergunta e como avaliar e atingir o balanc;o entre a 

independencia e os incentives de eficiencia necessaries, para estimular ao provedor e 

ao comprador de suas necessidades de controle e seguranc;a. Obviamente, quanto 

maior a seguranc;a, maior a possibilidade de preparar a cultura organizacional interna 

da empresa no sentido de conduzir da melhor maneira possfvel6
. 

Empresas que terceirizam com exito, desenvolvem e implementam certos 

controles cruciais da administrac;ao tais como: 

- Assegurar objetivos e valores congruentes. 

- Construir um grupo de administrac;ao muito mais profissional e altamente treinado. 

- Desenvolver um sistema de informac;ao de operac;oes a nfveis de estrategia e 

operacional. 

- lncluir todos os custos transacionais internos e medir ativamente os beneffcios 

obtidos pela terceirizac;ao. 

- Desenvolver sistemas de feedback de forma de detectar e compartilhar os 

conhecimentos em ambas as direc;oes. 

- Criar um sistema de contato a todos os niveis internos. 

6 QUEIROZ, Carlos Alberto Ramos Soares de. Manual de Terceiriza<;ao. 1996 
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6. METODOLOGIA 

Numa discussao metodol6gica se faz necessaria uma exposigao 

epistemol6gica. Esta, por sua vez, devera tornar explfcitas as raizes te6ricas que a 

definem, como se entende no metoda o processo de conhecer, ou seja, as relagoes 

que unem e opoem ao mesmo tempo urn sujeito que conhece e urn objeto que se 

conhece. 

A teoria geral do conhecimento, sendo uma expressao conceitual das leis 

objetivas que regem o conhecimento, implica, sem confundir-se com elas, as leis do 

pensamento, isto e, a 16gica. Tambem se deve incluir uma conceituagao ou teoria do 

objeto sobre o qual o metoda se aplicara, sobretudo em referencia aqueles aspectos 

pr6prios e especfficos do objeto que condicionam a elaboragao dos passos 

metodol6gicos e das tecnicas ou instrumentos do metoda. 

lsto acontece pela fato de que nao se podem aplicar a determinados objetos 

tecnicas que sao pr6prias de objetos de outra natureza, sem correr o risco de 

violentar-lhes a natureza. Por fim, todo metoda deve expor a sequencia 16gica dos 

passos a seguir para alcangar o objetivo predeterminado, e as distintas tecnicas 

utilizadas, a fim de mostrar como ambos traduzem, a nivel operacional, tanto os 

fundamentos epistemol6gicos, como os aspectos especificos do objeto sobre o qual 

se pretende atuar. 

A partir de tais conceitos, pode-se descrever o tipo de pesquisa realizada a 

partir deste trabalho como de cunho explorat6rio, descritivo e explicative. Explorat6rio 

devido ao seu carater de expor e explicitar o problema da questao organizacional 

interna quando da instalagao de programas de terceirizagao, ao mesmo tempo em 

que aprofunda as diversas ideias concernentes ao tema. Descritivo, pois age tambem 

no sentido de descrever as caracteristicas da terceirizagao nas organizagoes nos seus 

mais diversos angulos. Ainda na descrigao, insere-se a necessaria dissecagao das 

condigoes de terceirizagao geralmente praticados e seus vieses administrativos. 

Explicative quando, a partir dos dois enfoques anteriores, buscara estabelecer pontes 
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de conhecimento que visem a compreensao maxima permitida em relagao a diferenga 

qualitativa observada. 

Para a elaboragao deste trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliografia 

atraves da coleta de dados em livres, jornais, teses e artigos para demonstrar as 

principais conceitos sabre o tema abordado. 

A natureza da pesquisa constante no trabalho aqui apresentado e de cunho 

qualitative quantitativa, pais une caracterfsticas de ambas as formas. 

A pesquisa qualitativa parte do principia em que se busca captar a situagao au 

fen6meno em toda a sua extensao, ao mesmo tempo em que visa o levantamento de 

possfveis variaveis existentes e na sua interagao, o verdadeiro significado da questao 

da terceirizagao relacionada a causas internas e externas das organizagoes, ao 

mesmo tempo em que ocorre o recolhimento de informag6es examinadas 

separadamente quanta a todos as vieses presentes na analise de como tais causas 

se inserem no contexte, ao mesmo tempo em que se busca a construgao de urn 

quadro te6rico geral a partir do metoda indutivo. 

Ja a pesquisa quantitativa visa o estabelecimento de relagoes entre causa e 

efeito a partir das variaveis de maneira que seja possfvel a resposta relacional. Tal 

fator se encontra altamente presente na necessidade de se estabelecer pontes 

causais entre as diversas consequencias da pratica da terceirizagao nos mais distintos 

setores empresariais e o sucesso qualitative e comparative obtido. 

Da mesma forma, a pesquisa partiu de parametres, que sao conceituados como 

caracterfsticas mensuraveis, tais como Indices de produtividade, sociol6gicos e 

econ6micos obtidos atraves de pesquisas documentais. 

Para tanto, usou-se as organizag6es empresariais, principalmente de media e 

grande porte, como objeto de estudo no trabalho aqui exposto. 

A escolha dos autores utilizados no trabalho proposto recaiu sabre urn leque de 

opini6es e visoes bastante grande, oferecendo-se diversos vieses de entendimento. 

Com relagao aos parametres para elaboragao de uma referenda bibliogratica 

ha muitas divergencias entre as autores, no entanto, a tendencia atual e tamar como 
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referencia fundamental as normas estabelecidas pela ABNT _ Associa<;ao Brasileira 

de Normas Tecnicas, que, atraves do Projeto NBR 6023, estabelece os criterios 

oficiais da referencia<;ao bibliografica. 
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7. CONCLUSOES 

A terceirizac;ao e uma ferramenta cada vez mais utilizada pelas empresas de 

diversos tamanhos visando uma maior produtividade e poder de concentrac;ao sabre 

sua atividade primaria. 

Pode-se dizer que atualmente todas as cadeias produtivas contam com a 

terceirizac;ao, em maior ou menor grau. Desde a terceirizac;ao mais simples, em que 

uma empresa produtora de m6veis compra pregos fabricados por outra empresa, ate 

a terceirizac;ao total, onde o modelo de franquia seria o mais representative, pode-se 

facilmente apurar a importancia da terceirizac;ao para a economia. 

Desta feita, o estabelecimento de relac;6es contratuais de terceirizac;ao se 

baseia maiormente em certos modelos pre-estabelecidos tais como a franquia, que se 

resume na utilizac;ao tanto da marca quanta dos produtos e servic;os de outra 

empresa, dependendo exclusivamente desta para suas atividades, fornecendo um 

servic;o e produtos padronizados de acordo com esta mesma marca, a prestac;ao de 

servic;o, fator mais conhecido de terceirizac;ao, que consiste na contratac;ao de mao

de-obra de natureza avulsa, temporaria e nao efetivada, sem a tabulac;ao de vfnculos 

empregaticios entre o trabalhador terceirizado e a nomeac;ao de representantes, em 

que a empresa contrata os servic;os de representantes comerciais para atuarem em 

seu nome quando das relac;6es de venda dos seus produtos. 

Apesar de estar cada vez mais sendo utilizada pelas empresas, a terceirizac;ao 

de suas atividades ainda e fator de inumeros embates no que tange as conseqOencias 

reinantes nas relac;6es organizacionais de acordo com as diversas singularidades que 

podem se fazer presentes em todos os aspectos da relac;ao de terceirizac;ao e das 

func;6es das mesmas. 

lsto se deve a falta de caracterizac;ao muito clara quanta as relac;6es existentes 

entre ambas as empresas, tanto a empresa cliente ou contratante e a empresa 

terceirizadora ou contratada. Este vinculo varia muito, de acordo com a natureza da 

terceirizac;ao a ser adotada. Um exemplo e que os lac;os que vinculam a empresa 

cliente e a terceirizadora sao radicalmente diversos na terceirizac;ao de nomeac;ao e 
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na terceirizagao de franquia. Nesta ultima se encontra a maior presenga de vfnculos 

ou lagos que unem a operabilidade de ambas, principalmente a empresa cliente. 

Para tanto, de acordo com a necessidade de protegao que a empresa cliente 

deve ter ao adotar urn sistema qualquer de terceirizagao, deve-se buscar a elaboragao 

de urn sistema de terceirizagao de maneira a nao deixar qualquer duvida quanta aos 

lagos existentes, assim como a natureza das relagoes. 

Assim, e essencial o estudo dos setores a serem terceirizados, que devem ser 

sempre os mais distantes do ambiente gerencial e organizacional, os menos 

funcionais, os mais custosos e menos produtivos. 

Quando ocorre o contrario, denota-se claramente a existencia de 

descontinuidades e perda na qualidade de ambiente organizacional, com 

empobrecimento na cultura organizacional, perda da produtividade e 

consequentemente qualidade dos setores nao terceirizados. 

Todos os elementos mencionados anteriormente indicam que a terceirizagao 

deve converter-se num tema da alta gerencia, e nao puramente operacional. De fato, 

os gerentes de nfvel baixo a intermedio no escalao organizacional, tendem a tamar 

atitudes hostis frente a terceirizagao, par medo de perder seu trabalho, prestfgio, 

poder, etc. E de vital importancia explicar-lhes, de uma maneira precisa, que 

significam estas mudangas para eles, quais serao as novas destrezas que 

incorporarao, e como o provedor pode criar novas oportunidades e pianos de carreira. 

Para atingir os objetivos descritos anteriormente, urn executive de urn nfvel 

mais alto do que aqueles envolvidos deve converter-se no lfder do processo de 

terceirizagao. 

A terceirizagao mantera sua tendencia crescente enquanto o sistema 

competitive em que vivemos continue sua globalizagao e movimento para servigos 

baseados no conhecimento. Para aqueles que antecipem e manejem exitosamente 

estas mudanc;as estrategicas, os ganhos serao enormes. 0 manejo estrategico do 

conhecimento, inovagao e terceirizagao serao das tarefas mais desafiantes e 

premiadas da nova era. 



35 

REFERENCIAS 

ALVAREZ, Manuel S. B. Terceirizacao: parceria e qualidade. Rio de Janeiro 

Campus, 1996. 

BELTRAN, Ari Possidonio. Flexibiliza9ao, Globaliza9ao, Terceiriza9ao e seus 

lmpactos nas Rela9oes do Trabalho. Revista L Tr, L Tr Editora Ltda., Sao Paulo (SP), 

Vol. 61, n. 04:490-495, abril de 1997. 

BILHALVA, Vilson Antonio Rodrigues. Terceiriza9ao. Revista de Jurisprudencia 

Trabalhista do Rio Grande do Sui, HS Editora, Porto Alegre (RS), n. 160: 73-80, 

abril de 1997. 

DINIZ, Jose Janguia Bezerra. 0 Fenomeno da Terceiriza9ao. Revista L Tr, L Tr Editora 

Ltda., Sao Paulo (SP), Vol. 60, n. 02: 204-209, fevereiro de 1996. 

FONTANELLA, Denise; TAVARES, Eveline; LEIRIA, Jeronimo Souto. 0 lado (des) 

humano da terceirizacao: o impacto da terceirizacao nas empresas, nas pessoas 

e como administra-lo. Salvador : Casa da Qualidade, 1995. 

FREIRE, Joao, Sociologia do trabalho: uma introducao. Porto. Afrontamento. 2002 

HENDRY, John. 0 custo oculto da terceirizacao. HSM Management, p. 82-90, 

maio/junho 1997. 

KALUME, Pedro de Alcantara. Terceiriza9ao. Revista L Tr, L Tr Editora Ltda., Sao 

Paulo (SP), Vol. 58, n. 3: 284-288, mar9o de 1994. 

LEDUR, Jose Felipe. Terceirizacao no Servico Publico. Revista Quadrimestral da 

AMATRA IV. Direito em Revista. Ana I, n. 4, dezembro de 1994. 



LEIRIA, Jeronimo Souto . Terceirizacao 

Empresarial. Porto Alegre: Ed. Ortiz, 1992. 

36 

uma alternativa de flexibilidade 

MORAES NETO, Deraldo Dias de .Terceirizacao: oportunidades de neg6cios para 

a pequena empresa. Salvador: SEBRAE/BA, 1997. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. CURSO DE DIREtTO DO TRABALHO. Sao Paulo 

(SP). Editora Saraiva. 1996. 

PERSONA, Mario. Gestao de mudancas em tempos de oportunidades. Sao Paulo: 

Futura. 2002 

QUEIROZ, Carlos Alberto Ramos Soares de. Manual de Terceirizacao. Sao Paulo: 

STS Publicac;oes e Servic;os, 1996. 

VIDAL NETO, Pedro. Aspectos Jurfdicos da Terceirizac;ao. Revista de Direito do 

Trabalho, Editora Revista dos Tribunals, Sao Paulo (SP), n.A0 80: 23-30, dezembro 

de 1992. 


