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RESUMO 

Zanoni, Michel. As Vantagens e Desvantagens do Processo de Terceirizac;ao de 

Servic;os. A terceirizac;ao e a designac;ao dada a urn processo utilizado ultimamente, par 

meio de taticas organizacionais criteriosas, que busca competitividade economica, melhor 

qualidade e forc;a nos servic;os essenciais das empresas que a adota, possibilitando maier 

concentrac;ao de esforc;os nas atividades-fim, ou seja, atividades relacionadas ao objetivo 

principal das empresas. No Brasil e considerada uma tecnica administrativa que vern 

sendo cada vez mais utilizada pelas organizac;oes, esse assunto e o tema levantado 

nesse trabalho: analisar se existem vantagens e desvantagens na aplicac;ao dessa 

tecnica. Para entender essas tecnicas serao estudadas os conceitos com relac;ao a 
definic;ao do processo de terceirizac;ao, sua hist6ria e os preceitos jurfdicos que permeiam 

esse servic;o no Brasil. Para coletar esses dados, foi feita uma pesquisa bibliografica, vista 

que esta permitiu constatar informac;oes mais completas sabre o processo de 

terceirizac;ao de servic;os. 

Palavras-Chave: Terceiriza9ao; Processo; Vantagens; Desvantagens; Organiza96es; 

Tecnica. 



SUMARIO 

1. INTRODU<;AO .................................................................................................... OS 

1.1. JUSTIFICATIVA ............................................................................................... 05 

1.2. FORMULACAO DO PROBLEMA. ................................................................... 06 

1.3. HIPOTESES ..... ··················· ............................................................................ 06 

1.4. OBJETIVOS ..................................................................................................... 06 

2. REFERENCIAL TEORIC0 ................................................................................. 08 

2.1 Origem e Hist6ria da Terceirizac;ao no Brasii. .................................................. 08 

2.2 Definic;ao de Terceirizac;ao ............................................................................... 11 

2.3 Objetivo da Terceirizac;ao ................................................................................. 12 

2.4 Areas que sao normalmente terceirizadas ....................................................... 13 

2.5 Por que T erceirizar ........................................................................................... 14 

2.6 Como Terceirizar. ............................................................................................. 15 

2.7 Vantagens da Terceirizac;ao ............................................................................. 18 

2.8 Desvantagens da terceirizac;ao ......................................................................... 20 

2.9 Aspectos jurldicos da terceirizac;ao no Brasil. .................................................. 22 

2.10 Terceirizac;ao e a posic;ao dos sindicatos ....................................................... 25 

3. METODOLOGIA ................................................................................................. 27 

4. CONSIDERA<;OES FINAI5 ............................................................................... 28 

REFERENCIAS ...................................................................................................... 29 



1. INTRODUCAO 

Hoje com o mundo globalizado as organizac;oes vivem em uma nova era de 

concorrencia e competitividade e para enfrentar esses desafios precisam estar 

sempre inovando e buscando soluc;oes rapidas, o mais importante, porem, e que 

as empresas estejam voltadas e organizadas internamente para manter a lealdade 

e satisfazer seus clientes e fornecedores, e consequentemente conquistar novos 

mercados e novos clientes. 

Para continuar nesse mercado globalizado, as organizac;oes estao 

buscando cada vez mais ferramentas de gestao para utilizar como, diferencial 

competitive, e uma das ferramentas que vern sendo muito utilizada no Brasil, eo 

processo de terceirizac;ao. 

Devido a forte concorrencia o conceito de terceirizagao de servic;os esta 

tomando novos rumos e vern tornando-se urn grande aliado das organizac;oes, 

podemos pensar da seguinte forma: porque nao encontrar urn grande parceiro 

para administrar os processos de menos importancia e dar mais foco em seu 

negocio principal? 

Com isso, a presente pesquisa tern como objetivo estudar, as 

caracterlsticas da terceirizac;ao e seus aspectos conceituais e hist6ricos no Brasil, 

para que dessa forma possa ter urn entendimento mais aprofundado sobre o 

assunto. 

Assim sera posslvel identificar os aspectos considerados favoraveis e os 

aspectos desfavoraveis, para a empresa que utiliza esse tipo de servic;o, ja que 

trata de urn processo que esta sendo cada vez mais utilizado no mercado de 

trabalho. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Com a chegada do seculo XXI aconteceram fatos que alteraram os rumos 

economicos e sociais, em nlvel mundial, afetando direta e indiretamente as 

empresas (e seus funcionarios, por consequencia). 0 aumento da populac;ao, as 

chegadas de novas tecnologias e as necessidades de subsistencia vern, desde a 
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revolu<;ao industrial, afetando o processo administrativo em seus diferentes 

aspectos: cultura da empresa, modelos administrativos mais adequados para 

atender as novas exigencias e necessidades da sociedade e, principalmente a 

busca pelo Iuera e manutenc;ao da empresa como urn todo. 

Os movimentos trabalhistas incessantes par melhorias nas condic;oes 

basicas atuais do trabalho humano e urn fato predominante na hist6ria da 

sociedade, fato esse que vern modificando todo o processo das empresas para a 

modernizac;ao e gerando resultados satisfat6rios. As empresas precisam encarar 

todas essas mudanc;as como urn desafio e com isso ajudar no desenvolvimento 

economico e social do pals. 

1.2 FORMULA<;AO DO PROBLEMA 

E possfvel verificar ou analisar se existem vantagens e desvantagens para 

o processo de terceiriza<;ao de servic;o? Tais vantagens e desvantagens acarretam 

alguma consequencia para a mesma? Qual (is) seria (am)? 

1.3 HIPOTESES 

a) A terceirizac;ao aumenta a qualidade dos servic;os prestados. 

b) A terceirizac;ao aumenta os conflitos com os sindicatos. 

c) A terceiriza<;ao contribui para o aumento de trabalhadores autonomos e 

microempresas prestadoras de servic;os. 

d) Com a terceirizac;ao o risco de desemprego e maior. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Geral 

Analisar quais sao as vantagens e desvantagens do processo de 

terceirizac;ao de servic;os. 
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1.4.2 Especlficos 

Caracterizar terceirizac;ao, identificando aspectos conceituais e hist6ricos do 

processo no Brasil. 

Verificar quais sao os aspectos jurfdicos trabalhistas que envolvem o 

processo de terceirizac;ao de servic;o no Brasil. 
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2. REFERENCIAL TEORICO 

Hoje, a terceirizac;ao caracteriza-se como sendo uma tecnica moderna de 

administra<;ao baseada no processo de gestao, que leva a mudanc;as estruturais 

na empresa, com urn objetivo (mica quando adotada: atingir melhores resultados, 

concentrando todos os esforc;os e energia da empresa para a sua atividade 

principal. 

Para tanto, o sucesso de sua aplicac;ao esta na visao estrategica que os 

dirigentes deverao ter com relac;ao a sua aplicac;ao nas empresas, de modo que 

ela se consolide como metodologia e pratica. 

Para realizar uma analise consistente sobre esse processo de terceirizac;ao, 

fez-se a opc;ao em apresentar, as vantagens e desvantagens que as teorias 

relatam sobre o processo como urn todo. Ap6s esta fase, sera investigado e 

analisado esse processes no setor de servic;os de promotores de vendas. 

2.1 Origem e Hist6ria da Terceiriza~ao no Brasil 

Antes do surgimento da terceirizac;ao no Brasil, ocorreram grandes 

mudanc;as na hist6ria da humanidade com a Revoluc;ao Industrial que e importante 

ser relembrada, pais foi atraves desse passado revolucionario que surgiu as 

primeiras mudanc;as nas industrias, que hoje vern mudando com mais intensidade 

e que muitos estudiosos batizam como, Terceira Revolu<;ao tecnol6gica Industrial. 

"A Revolugao Industrial, iniciou-se na lnglaterra no seculo XVIII e se 

estendeu pela Europa e nos Estados Unidos. Nesse perfodo a economia inglesa 

passou de predominante agraria para uma economia industrial caracterizada pela 

produ9ao de larga escala e generalizagao do uso da maquina para reduzir tempo e 

custos de produgao" (Reinaldo Dias 2004:14). 

Com urn aumento da economia a lnglaterra nao tinha materia - prima 

suficiente para a produ<;ao e comercializac;ao de seus produtos e foi obrigada a 

buscar no mercado externo, alem da necessidade de ampliar o mercado 
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consumidor dos seus produtos. Em decorrencia desses dois fatores, houve a 

necessidade de urn aumento do controle das colonias, alem de urn crescimento da 

disputa com outras potencias da epoca pela obtengao ou manutengao dos 

mercados. 

Esse perfodo foi marcado pelo grande salto tecnol6gico nos transportes e 

maquinas, que revolucionou o modo de produzir, e como consequencia as 

industrias ja comegam a enxugar seu quadro de funcionarios, pois com o 

surgimento das maquinas muitas fungoes que eram desempenhadas pelo homem 

passou a ser transferida para a mao-de-obra computadorizada e atraves dessa 

tecnologia passou-se a produzir mais em urn tempo menor aumentando a 

demanda e reduzindo os custos. 

"No fim do seculo XIX, e inicio do seculo XX na Europa e Estados Unidos, ocorre a 

Segunda Revolugao Industrial tambem intitulada como Revolugao cientifico

tecnol6gico, caracterizando-se por urn fortalecimento das economias de escala e 

alta concentragao da atividade industrial" (Dias 2004: 142). 

Essa Revolugao do Seculo XX foi muito mais complexa, ampla e profunda, 

afirma Novais (2004 ), "pois ela possibilitou o desenvolvimento de novos potenciais 

energeticos, como a eletricidade e os derivados do petr61eo, dando assim origem 

a novos campos de exploragao industrial". (Novais 2004: 11 ). 

Durante a segunda guerra mundial, a demanda das forgas armadas era 

intensa e as principais empresas americanas de armamentos e suprimentos nao 

estavam atendendo a essa demanda. Devido a esse fato, ocorreu a estrategia de 

passar a delegar as outras empresas tarefas de suporte na produgao de 

armamentos. 

Foi nesse perfodo que surgiu a terceirizagao, e esse processo continuou 

sendo aplicado ao Iongo da guerra, assim se consolidou como uma nova tecnica 

administrativa. 

No Brasil essa tecnica foi implantada em meados de 1950, com a vinda das 

primeiras empresas multinacionais dentre elas as automobilfsticas, sendo 

9 



conhecida como contra<;ao de servi<;os de terceiros em que as empresas 

utilizavam apenas para redu<;ao de custos em servi<;os considerados pouco 

significativos. 

"Com o fim do ciclo industrial na decada de 70, adveio o chamado perfodo 

ou ciclo p6s-industrial, onde surgiram novos conceitos empresariais, e ate de vida, 

que podem ser resumidos nas seguintes palavras: inteligencia, visao, integra<;ao, 

poli valencia, reciclagem, flexibilidade e tecnologia" (Ophir Cavalcante Junior 1996: 

70). 

Segundo Peter Druker, estamos vivendo agora uma nova era, nao a "era 

capitalista" ou das na<;oes-estados, e sim a sociedade "p6s capitalista". 

Druker aponta varias razoes para chamar assim. Em primeiro Iugar, ele diz 

que "esta e uma era p6s-capitalista justamente porque o conflito entre capital e 

trabalho nao e mais uma questao preponderante nas sociedades, como foi nas 

sociedades capitalistas, ate bern pouco tempo" ( Druker, 14 ); em segundo Iugar 

porque " trata-se de uma sociedade que usara o livre mercado como fator de 

integra<;ao economica, em nlvel planetaria" ( Druker, 16); em terceiro Iugar, porque 

" o recurso economico basico para produzir riquezas deixa de ser qualquer dos 

tres anteriores, o capital, os recursos naturais ou a mao-de-obra, e passa a ser o 

conhecimento: esta sociedade e denominada pelos trabalhadores do 

conhecimento, ressalta" (Druker, 18). (Marcos A de Oliveira 1998: 23). 

E importante lembrar que uma das varias caracterlsticas dessa sociedade 

p6s-capitalista e justamente a corrida por maior competitividade, devido a novas 

conceitos empresariais, as empresas que buscavam na contrata<;ao de servi<;os 

apenas a redu<;ao de custos, passam a se preocupar com uma nova tecnica de 

aperfeigoamento, pois hoje o atual contexto em que se vive esta marcado por 

intensas transforma<;oes tecnol6gicas, e devido a nova realidade economica, as 

empresas estao mudando radicalmente o seu posicionamento, buscando 

alternativas de adapta<;ao mais eficazes para o aumento e melhoria de sua 

produtividade, competitividade e flexibilidade, para isso, no entanto, surge a 
terceiriza<;ao de servi<;os. 
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2.2 Definic;ao de Terceirizac;ao 

Neste final de seculo as empresas vern passando por varias 

reestruturagoes e conseqOentemente implicando em mudangas nao s6 para suas 

estruturas como para seus trabalhadores, entre varias estrategias adotas neste 

processo de reestrutura<;ao esta a terceirizagao. 

0 conceito de terceirizagao para Leiria (1991 ), "e a contratagao, por 

determinada empresa, de servigos de terceiros para suas atividades meio" (Leiria 

1991 :92), para Magno (1992), "o verba terceirizar usa-se modernamente para 

significar a entrega a terceiros de atividades nao-essenciais da empresa. (Magno, 

1992: 91 ), no mesmo sentido, define Walmir (1994), que como sendo um 

processo" pelo qual a empresa tomadora contrata a empresa prestadora de 

servigo para executar uma tarefa que nao esteja relacionada a seu objetivo 

principal."( Walmir costa, 1994: 109). 

Com o mesmo entendimento Queiroz (1994), define terceirizagao como "uma 

tecnica administrativa que possibilita o estabelecimento de um processo gerenciado de 

transferencias, 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". (Carlos Alberto Ramos soares de Queiroz, 1998: 53). 

Haralda, por sua vez, "visualiza terceirizagao dentro de um aspecto mais 

abrangente, sem fugir do conceito definido pelos demais autores citados, onde a 

terceirizagao e um processo onde h8 a horizontalizagao da atividade economica, 

transferindo a empresa maior uma parte de suas fungoes para empresas menores, 

passando a concentrar-se em rol de atividades mais restrito". (Haralda Versosa: 95) 

Para Pagnoncelli (1993), "terceirizagao e um processo planejado de transferencias 

de atividades para serem realizadas por terceiros". (Dernizo Pagnoncelli, 1993:1 0). 

Desse modo constata-se que a terceirizagao para alguns autores enquadra

se como modismo e para outros e voltada para a diregao de um novo sistema de 

gestao. Apesar dos diferentes tipos de visao, esse servigo a terceiros tern o 
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mesmo significado, mas a controversas quanto a area de sua aplicabilidade, pois 

ainda existem duvidas quanto ao que se deve ser terceirizado, ou seja, o que e 

atividade-fim e 0 que e atividade-meio. 

Sendo assim a terceirizac;ao defini-se como urn processo estrategico, que 

quando aplicada proporciona, qualidade, agilidade, produtividade, competitividade 

e redu<;ao de custos, quando repassa a terceiros urn determinado servic;o ou a 

produc;ao de urn determinado bern, transforma os custos fixos em variaveis, 

eliminando assim atividades operacionais desnecessarias e investindo o que 

economiza no aperfeic;oamento do processo produtivo. 

2.3 Objetivo da Terceiriza~ao 

Nesse final de seculo convivemos com a era da modernidade e da 

competitividade, com isso a terceirizac;ao passa a ter urn papel fundamental na 

reestruturac;ao da empresa, e vern sendo aplicada como uma alternativa eficaz 

para as empresas melhorarem seus neg6cios. De acordo com Davis (1992) "a 

terceirizac;ao e a (mica forma viavel da empresa ter uma atenc;ao concentrada em 

sua atividade-fim". 

Ao implantar a terceirizac;ao cada empresa tern urn objetivo especifico e os 

mais comuns sao: 

• Primeiramente o de transferir para terceiros todas as atividades que nao 

sao essencias para o sucesso da empresa. 

• flexibilidade: pois e uma tendencia pela qual devem estar preparadas para 

sobreviver em urn ambiente com aceleradas mudanc;as. 

• agilidade: a agilidade empresarial aumenta a produtividade e qualidade do 

produto final, atendendo as exigencias de competitividade do mercado. 

• reduc;ao de custos: A contratac;ao de terceiros implica em uma economia 

significativa de recursos com relac;ao a estrutura organizacional, e reduz 

tambem custos fixos (espac;o, instalac;oes, energia, impostos, etc). 
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• Qualidade: a qualidade agrega um maior valor da cadeia produtiva, par isso 

e importante que, tanto a contratante como o contratado tenham um total 

envolvimento com relagao a qualidade dos servigos prestados . 

2.4 Areas que sao normal mente terceirizadas 

Existem algumas areas que sao mais terceirizadas no Brasil. Segundo 

Queiros 1998 sao: 

Administra~ao 

Todo o segmento de recursos humanos, departamento jurfdico, servigos 

medicos, servigos de contabilidade, servigos de auditoria de qualquer natureza, 

servigos de distribuigao de refeigoes, servigos de vigilancia e seguranga do 

patrimonio, administragao da frota e a propria frota de vefculos, telefonia, limpeza 

ambiental e industrial, paisagismo e conservagao de jardins, papelaria, transportes 

de funcionarios, centro de processamento de dados e informatica. 

Produ~ao 

Abastecimento de linhas, montagem de subconjuntos, controle de 

qualidade, manufatura (esta somente pela desverticalizagao), manutengao 

preventiva, corretiva e preditiva, ferramentaria, usinagem, embalagem, 

administragao, almoxarifado produtivo. 

Suprimentos 

Servigos de compras nacionais e internacionais, despachantes, 

movimentagao interna de materiais. 

Desenvolvimento de Produtos 

Busca e pesquisa de novas neg6cios, relagoes publicas e governamentais, 

pesquisas de mercado. 

Marketing e Vendas 

Representagao de comercializagao, expedigao, propaganda e mfdia, 

transportes de produtos. 
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Modalidades Basicas 

Segundo Kardec 2002 "existem tres modalidades basicas de atividades nas 

organiza9()es onde a contrata<;ao de terceiros poderia ser empregada". 

Atividade-Fim: e a atividade voca<;ao, e a razao de ser do neg6cio da empresa; e 

aquela que esta prevista no seu contrato social, e o neg6cio da empresa, onde 

gera lucratividade. 

Atividades-Meio: sao aquelas intimamente ligadas a atividade-fim, e a 

transferencia das atividades que nao fazem parte do negocio principal da 

empresa. 

Atividades Acess6rias: sao aquelas necessarias para apoio as empresas como 

urn todo e nao intimamente ligadas a atividade-fim. 

2.5 Por que Terceirizar 

Antigamente a maior parte das empresas eram completamente 

burocratizadas, volumosas, pesadas e nao tinham nenhuma agilidade de decisao, 

nao eram competitivas e nem eficientes. 0 fluxo de informa<;oes e das 

determina<;oes era extremamente Iento. Alem disso, eram verticalizadas, 

centralizadoras, sem nenhuma flexibilidade, e sem processos participativos. 

Como consequencia, desse isolamento de poder e do controle sabre as 

atividades, as empresas acabam sofrendo grandes problemas no desempenho e 

no desenvolvimento de seus projetos culminando com a falta de atividade e da 

competitividade empresarial. Segundo Leiria (1992), "a contrata<;ao de terceiros e 

encarada como urn dos caminhos mais avan<;ados da empresa moderna" 

(Jeronimo Souto Leiria 1992:23). 

Assim, entende-se que a terceiriza<;ao e encarada pelas empresas hoje 

como urn meio de diversificar os investimentos produtivos, reduzindo cargos e 

aumentando a flexibilidade e a competitividade no mercado. 
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2.6 Como Terceirizar 

Para que se tenha uma terceirizac;ao bern sucedida sera apresentado de 

forma simples e sucinta urn modelo de como terceirizar. ( Queiroz 1998: 295). 

2.6.1 Levantamento dos Dados 

• ldentifica~ao do neg6cio: E fundamental para as empresas, no momenta 

de definirem pela pratica da terceirizac;ao, saber qual e a sua verdadeira e 

principal missao, qual e o seu neg6cio, ou seja, a sua finalidade ou 

atividade-fim e quem sao seus parceiros. 

• ldentifica~ao das areas: Nessa etapa, e necessaria que a empresa fac;a 

primeiramente uma analise sabre a viabilidade e a aplicabilidade do projeto 

de terceirizagao, ou seja, a empresa precisa identificar as areas que 

podem ser terceirizadas e saber quais sao suas atividades que sao 

passiveis de terceirizac;ao. 

• Prepara~ao do publico interno: Todos os envolvidos no processo devem 

estar cientes sabre o conceito e o processo de terceirizac;ao, conhecendo 

claramente suas vantagens e suas desvantagens, essa conscientizac;ao e 
de extrema importancia, se as informac;oes nao forem bern conduzidas 

podera levar esse processo ao insucesso. 

2.6.2 Planejamento 

De acordo com Queiroz (1998), o planejamento "e mais importante e 

sensivel da preparac;ao de um projeto de terceirizac;ao. E o inicio do 

desenvolvimento do processo de analise interna, levantamento dos pontos fracas, 

identificac;ao das necessidades de melhorias,verificac;ao do mercado de 

fornecimento de servic;os, definic;ao das atividades a serem terceirizadas e 

estabelecimento dos metodos a serem utilizados. 0 Comite de Terceirizac;ao e 

quem desenvolve esta fase." (Carlos Alberto Ramos de Queiroz 1999:85). 

15 



Assim de acordo com o conceito do autor a empresa precisa estabelecer 

urn cronograma com as seguintes a~oes. 

• Analisar com seguran~a os provaveis parceiros; 

• ldentificar o perfil da empresa contratante; 

• Conhecer o perfil do eventual parceiro; 

• Constatar o controle de qualidade do futuro parceiro; 

• Conhecer o custo real das atividades a serem terceirizadas; 

• Averiguar a legalidade do processo e fazer o planejamento legal; 

• Avaliar e preparar uma planilha de custo/beneficio; 

2.6.3 Decisao 

Esse e o momenta de defini~ao dos criterios tecnicos e operacionais, 

analise de todos os dados e informa~oes do planejamento referentes ao custo/ 

beneficia do projeto. 

E nesta etapa que devem ser estabelecidos os criterios que devem ser 

exigidos dos terceiros. E importante que as decisoes e os criterios gerais 

decididos nesta etapa seja explicitados e passem pela aprova~o formal da 

diretoria. 

2.6.4 Elei~ao dos parceiros fornecedores 

Para Aurelio Buarque de Holanda em seu dicionario de lingua portuguesa, 

define parceria como sociedade, companhia, reuniao de pessoas que visam a 

interesses comuns, participa~ao em atividade (mica. 

Portanto para transformar o terceiro em parceiro e preciso escolher com 

cuidado fazendo uma elei~ao, estabelecendo os seguintes criterios: 

• E fundamental que a empresa conhe~a a idoneidade do terceiro, 

identificando sua a cultura organizacional e analisando sua 

compatibilidade com a da tomadora. 

• Buscar informa~oes sabre o relacionamento com outras empresas 

analisando assim a qualidade e o potencial de seus servi~os. 
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• Buscar parceiros que sejam especialistas e que preencham os requisites 

desejaveis 

• Conhecer claramente a capacidade de cada urn. 

• ldentificar suas condi<;oes tecnol6gicas e administrativas 

2.6.5 Elabora<;ao e julgamento das Propostas 

Ap6s a elei<;ao e sele<;§o dos parceiros e necessaria que se fa<;a urn 

convite aqueles que foram pre-qualificados. 

Levando-se em conta OS criterios pre-estabelecidos, e hora de proceder a 

avalia<;ao das propostas, definindo-se quem sera o parceiro a ser contratado. 

2.6.6 Estabelecimento do contrato de terceiriza<;ao 

Esse e o momenta de definir as seguintes a<;oes; 

• Definir que tipo sera o contrato. 

• Discussao das Clausulas. 

• Analise dos aspectos economicos e comerciais. 

• Verifica<;ao dos aspectos jurfdicos da contrata<;ao. 

• Defini<;ao da participa<;ao dos parceiros. 

2.6.7 lmplanta<;ao do Projeto de Terceiriza<;ao 

Nessa fase de implanta<;ao e importante programar a flexibilidade da mao-

de-obra de tal forma a nao causar impactos e para isso e importante: 

• Avaliar a reabsor<;ao do parceiro 

• lmplantar os servi<;os de forma gradativa e continua 

• Constatar o clima interne em fungao das mudan<;as ocorridas 

• Acompanhar a integra<;ao e a inteira<;ao do parceiro nas atividades do 

tomador 

• Analisar o inter-relacionamento pessoal entre os funcionarios do tomador e 

do parceiro para evitar a subordina<;ao. 

Sendo assim, pode-se completar que os levantamentos e metodos de 

implanta<;ao dos servi<;os terceirizados sao importantes para que as empresas 
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possam identificar e contratar parceiros comprometidos e idoneos, para trabalhar 

em conjunto, proporcionando assim resultados de qualidade e eficacia na 

prestagao de servigos. 

2. 7 Vantagens da Terceiriza~ao 

A terceirizagao como tecnica administrativas traz para as empresa varias 

vantagens como: 

2.7.1 Foco no Neg6cio 

A empresa passa a ter uma concentragao de esforgos na sua principal 

missao, passando a produzir mais e com qualidade mantendo o seu cliente 

permanentemente satisfeito. 

2.7.2 Ampliagao de mercados 

Com agilidade adquirida, a liberagao de capital para investimento e, 

principalmente, com a concentragao de esforgos na sua atividade-fim, a empresa 

pode ampliar seu mercado e investir em novas tecnologias. 

2.7.3 Diminuigao dos custos 

Ha uma redugao da folha de pagamento, e nao se gasta tempo e dinheiro 

com o treinamento de empregados para exercerem fungoes inerentes a atividade

meio e com a redugao de funcionarios conseqOentemente seus custos fixos 

tambem sao reduzidos. 

2.7.4 Aumento da qualidade 

Quando terceiriza sua atividade-meio, a empresa proporciona melhor 

qualidade na prestagao de servigos, contribuindo para a melhoria do produto final. 
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2.7.5 Reduc;ao de problemas com mao-de-obra 

Alem da diminuic;ao do quadro de pessoal, o chamado headcount, que 

segundo Queiroz (1998), significa o enxugamento de pessoal, tern por objetivo 

(mico e exclusive a reduc;ao de encargos referentes a contratac;ao de empregados 

diretos. Tambem tern a vantagem de ter uma administragao mais facilitada, ou 

seja, com a reduc;ao no seu quadro funcional a empresa passa a administrar 

melhor o seu neg6cio fazendo com que haja uma maier integrac;ao entre as 

diversas etapas do processo ja que todas as celulas vao trabalhar em proveito de 

urn bern comum. 

Assim, por exemplo, a empresa Springer Carrier, fabricante de ar 

condicionado, enxugou de 3.100 funcionarios para apenas 970 empregos diretos, 

com reduc;ao calculada em 20% no custo dos servic;os. Cerca de 1.000 antigos 

empregados foram absorvidos pelas empresas fornecedoras de mao-de-obra que, 

agora, nao trabalham apenas para a Springer Carrier, mas tambem para outras 

empresas.(Leiria 1992). 

2.7.6 Crescimento economico 

A empresa passa a ter urn ganho muito maier, com investimento menores, 

pois contara com o suporte economico das prestadoras de servic;os, que irao 

ratear os custos operacionais do empreendimento. 

lsso ocorre nas franquias, em que os investimentos necessaries a abertura 

e funcionamento dos pontes de vendas, correm por conta do franqueado. 

Desta maneira, a empresa podera acelerar seu crescimento economico, 

eliminando etapas e aumentando sua capacidade produtiva sem necessariamente 

aumentar seus investimentos, pois os custos de maquinario, mao-de-obra e 

instalac;ao serao absorvidos pela prestadora de servic;os. 

pois os custos com maquinario, mao-de-obra e instalac;6es serao feitos pela 

prestadora de servic;os. 
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2.7.7 Aumento do grau de especializagao 

Concentrando todos os esforgos na atividade - fim, a empresa torna-se 

especializada naquilo que e o seu neg6cio podendo, assim, atender melhor seus 

clientes com relagao a servigos prestados.A terceirizagao permite que a empresa 

concentre todo o seu potencial na atividade geradora de resultados; Ao terceirizar 

as areas - meio, a empresa simplifica seus processes internes, Iibera sua equipe 

interna para atuar de forma mais produtiva, bern como proporciona a seus 

empregados maiores oportunidades de treinamento, aumentando assim seu grau 

de especializagao. 

2.8 Desvantagens da terceirizac;ao 

A desvantagem da terceirizagao ocorre quando nao se executa urn born 

planejamento estrategico, e serao apresentados a seguir. 

2.8.1 Aumento dos riscos 

Nao se deve implantar urn processo de terceirizagao de forma improvisada 

e imediata, visando exclusivamente a redugao de custos, pois a terceirizagao deve 

ser encarada como uma maneira de administrar melhor os recursos. 

Para que nao haja conflitos internes, e necessaria envolver as chefias, e 

expor o assunto a todos os colaboradores da empresa, a fim de esclarecer que a 

terceirizagao e sinonimo de demissao dos empregados e ao mesmo tempo, de 

admissao pelas empresas terceiras, havendo assim urn reaproveitamento dos 

empregados. 

2.8.2 Desemprego 

0 fator desemprego e uma consequencia da terceirizagao. Ele pode ser 

contornado com a formagao de uma nova empresa constitufda pelo ex-empregado 

ou pela absorgao dessa mao-de-obra por uma outra empresa. As atividades 

terceirizadas ficam em maos de pessoas que ja as conhecem. As prestadoras de 
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servi<;os devem se especializar na atividade e oferece-la a outras empresas. 

Assim, se evita o desemprego e se possibilita o surgimento e o crescimento de 

novas empresas. 

Sendo assim definiu-se que o desemprego tras desvantagens para os 

funcionarios, pois ao transferir o ex-empregado para terceiros o mesmo perde 

alguns dos seus direitos, citandos como exemplo, a participa<;ao dos lucros da 

empresa, que antes era garantido pela mesma. 

2.8.3 Sindicatos 

Segundo Wilson A Polonio (2000)," os sindicatos se op6em a terceirizagao 

alegando aumento do desemprego e diminuigao salarial (ou pela criagao de novas 

empresas, ou par serem novas funcionarios de outras empresas, onde ha tambem 

a possibilidade de sonegagao fiscal e de encargos trabalhistas). Mas os grandes 

problemas para essa entidade sao que, na descentralizagao das atividades, 

pulveriza-se a representagao dos trabalhadores, desconcentrando e os levando a 
perda de poder e coesao". (Wilson A Polonio 2000: ) 

2.8.4 Ausencia de especializa<;ao 

Uma rna escolha dos parceiros pode causar grandes prejuizos, por isso e 

necessaria escolher bern a empresa que ira prestar tal tipo de servi<;o e, antes de 

tudo, definir as politicas de terceiriza<;ao e identificar quais as areas a serem 

terceirizadas. Somente ap6s esse processo e que o contrato devera ser assinado, 

caso contrario corre-se o risco de escolher urn mal parceiro. 

Portanto, antes de pensar em terceiriza<;ao, e necessaria que os 

empreendedores ja possuam urn planejamento estrategico, ou seja, devem ter 

definido as atividades necessarias para serem repassadas a terceiros, pois urn 

processo de terceiriza<;ao deve ser conduzido com seguran<;a, de forma a resultar 

em melhoria principalmente, de qualidade e produtividade. Nesse sentido, urn 

contrato de presta<;ao de servi<;o firmado com empresas prestadoras de servi<;os, 
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deve ter uma relagao de parceria, com todos os cuidados e com a finalidade de 

buscar qualidade e produtividade. 

2.9 Aspectos juridicos da terceirizac;ao no Brasil 

Para a implantagao do processo de terceirizagao nas empresas 

contratantes, e muito importante que ainda no seu planejamento, todos os 

aspectos jurldicos e operacionais sejam avaliados e quantificados corretamente 

com relagao a presta<;ao dos servigos e a contratagao de mao-de-obra 

terceirizada. 

Segundo Queiroz (1998), "nao existe lei que prolba o processo de 

terceirizagao", mas e preciso que seja respeitada as normas que a regulamentam, 

com relagao a locagao de mao-de-obra. 

Portanto a terceirizagao legal e aquela que observa OS preceitos legais 

relativos aos direitos dos trabalhadores, nao objetivando fraudes distanciando-se 

da existencia da relagao de emprego. 

De acordo como Enunciado 331. 

I. A contratagao de trabalhadores por empresa interposta e ilegal, 

formando-se o vinculo diretamente com o tomador dos servigos, salvo 

no caso de trabalho temporario (Lei n° 6.019, de 03.01.74). 

0 TST revendo o texto anterior, o alterou, ampliando substancialmente a 

liberdade em se terceirizar. Entretanto ainda mantem a ilegalidade de 

contratagao de mao de obra, por empresa interposta. 

II. A contratagao irregular de trabalhador, atraves de empresa interposta, 

nao gera vinculo de emprego com os 6rgaos da Administra<;ao Publica 

Direta, lndireta ou Funcional (Art. 37, II, da CF, 1988). 

Ill. Nao forma vinculo de emprego com o tomador, a contratagao de 

servigos de vigilancia, (Lei n° 7.102 de 20.06.83), de conservagao e 

limpeza, bern como a de servigos especializados, ligados a atividade

meio do tomador, desde que inexiste a pessoalidade e a subordinagao 

direta. 
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IV. 0 inadimplemento das obriga<;oes trabalhistas, por parte do 

empregador, implica a responsabilidade subsidiaria, do tomador dos 

servi<;os, quanto aquelas obriga<;oes, desde que este tenha participa<;ao 

da rela<;§o processual e conste tam bern do titulo executivo judicial. 

A Terceiriza<;ao ilegal e a que se refere a loca<;ao permanente de mao-de

obra, podendo dar motivo a fraudes e prejulzos aos trabalhadores, ou seja, 

quando o fornecedor nao atua com autonomia e independencia, nas atividades 

com rela<;§o ao tomador. 

A terceiriza<;ao ilegal segundo Queiroz , "enquadra-se no art. 69 do cc, 

"marchandace" e no item I do Enunciado 331- TST." (Carlos Alberto Ramos de 

Queiroz, 1998: 37). 

2.9.1 Terceiriza<;ao come sem o aproveitamento dos empregados 

A terceiriza<;ao sem o aproveitamento dos empregados e a forma legal 

utilizada para a contrata<;ao de servi<;os terceirizados. 

"Esse processo tende afastar as circunstancias caracterizadoras 

do vinculo empregatfcio, de vez que outros prestadores, estranhos a 

administrac;ao da empresa, e que passam a colaborar com o processo 

produtivo ou administrative. Nesse caso, desaparece a subordinac;ao 

hierarquica remanescendo um mecanismo de ordens para o 

desenvolvimento dos trabalhos contratados, embasado nas clausulas 

contratuais avanc;adas pelas partes". ( POLONIO (ANO)) 

De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, "o empregado de empresa 

prestadora de servi<;os nao tern vinculo de emprego com a empresa tomadora de 

seus servi<;os, pois desta nao recebe os seus salarios. Seu vinculo empregatlcio e 

com a empresa locadora de seus servi<;os. 0 vinculo jurldico que se estabelece 

entre as empresas prestadoras e tomadora e de natureza civil-comercial, e a 

irregularidade porventura existente neste contrato nao prepondera a ponto de 

transmudar o carater individual dos contratos de trabalho celebrados com seus 

empregados". (Leiria 1998: 126). 
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No entanto, Giosa (ano), "aponta os cuidados especiais que deverao ser 

tornados quando a relac;ao se da entre empresa-mae com a empresa formada 

pelo ex-funcionario. 

a) A relac;ao entre empresa e o ex-funcionario devera ser como pessoa 

jurfdica e nao como autonomo; 

b) A empresa form ada pelo ex-funcionario nao pod era ter a empresa-mae 

como (mico cliente; 

c) Cabera a empresa-mae ate incentivar a conquista de outros clientes pela 

empresa formada por ex-funcionario, verificando se isto esta ocorrendo, 

para se assegurar verdadeiramente da situac;ao; 

d) Os sindicatos e os empresarios dentro dos seus limites de 

relacionamento naturais, ja avanc;aram muito na discussao e na 

interpretac;ao da utilizac;ao da terceirizac;ao nos mais variados 

seguimentos."(Uvio A Giosa ano, 27). 

2.9.2 T erceirizac;ao Ucita e llicita 

Segundo Queiroz (1998), "a distin<;ao entre a terceirizac;ao lfcita e a ilfcita e 

fundamental para o born entendimento dessa eficiente e eficaz tecnica de 

gerenciamento empresarial. E licita quando o tomador: 

a) Nao comete fraude na relac;ao como o terceiro; 

b) Nao exerce a supervisao das atividades do seu contrato; 

c) Nao contrata com exclusividade, controlando, fiscalizando e 

determinando as ac;oes do seu fornecedor de servic;os; 

d) Contrata empresas especializadas; 

e) Avalia o desempenho e da "feedback" ao seu parceiro 

E ilfcita quando o 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 legislac;ao pertinente. 

24 



Por todo o exposto, conclui-se que ha necessidade de uma melhor 

definic;ao no tratamento legal a terceirizac;§o, E preciso uma legislac;ao que defina, 

de uma vez por todas, os limites para a pratica da terceirizac;ao regular, 

esclarecendo quais as atividades empresariais passfveis de serem terceirizadas 

ou a forma pela qual deverao desenvolver-se tais relac;oes. 

2.10 Terceiriza~ao e a posi~ao dos sindicatos 

0 sindicato mostra com muita clareza a sua opiniao sobre a terceirizac;ao, 

sua ideia formada de que a terceirizac;§o traz apenas danos para os trabalhadores 

e principalmente significa a queda na qualidade de vida deles como urn todo. 

Ha bastante tempo, os sindicatos se confrontam com a questao da mao-de

obra de "terceiros" nos locais de trabalho. A ac;ao sindical diante dos casos 

tradicionais de terceirizac;ao e de impedir tanto a fraude dos direitos trabalhistas 

como a precarizac;ao das condic;oes de trabalho. 

Os sindicatos interagem por encontrarem os trabalhadores nas piores 

condic;oes de trabalho, por esses motivos estao sempre na tentativa de 

renegociac;ao com a Justic;a do Trabalho, denunciando suas irregularidades. As 

condic;oes do judiciario, no entanto, tern sido contradit6rias. Para a Justic;a do 

Trabalho nao existe nenhuma fraude quando os trabalhadores sao contratados 

para desenvolver servic;os nao essenciais, sendo a direc;§o e supervisao deste 

trabalho responsabilidade da empresa terceira. 

Para os sindicatos existem fraudes na terceirizac;ao quando as atividades 

terceirizadas continuam sendo executadas pelos mesmos trabalhadores, s6 que 

nas piores condic;oes de trabalho. 

Segundo o autor (ano) "uma terceirizac;:ao reduz, em alguma medida, o 

contingents de empregados da empresa, quer dos sindicalizados, quer dos 

sindicalizaveis- da categoria, enfim. Uma terceirizac;:ao feita a revelia do sindicato 

poe em risco a credibilidade dos dirigentes sindicais perante os empregados da 

empresa, aumentando a possibilidade de sua substituic;:ao nas eleic;:oes seguintes. 

As terceirizac;:6es feitas sem consulta ao sindicato enfraquecem-no como entidade 

25 



representativa dos empregados, reduzindo suas chances de influenciar nas 

decisoes internas da empresa que afetem os empregados". 

Na opiniao dos sindicatos a terceirizagao e implantada pelas empresas nao 

com o intuito de uma nova gestao moderna e sim, como urn meio que as 

empresas encontraram em reduzir seus custos e, principalmente, os custos de 

mao-de-obra. 

Os sindicatos tambem acreditam que o ex-funcionario quando contratado 

pela empresa que terceiriza passa por situagoes constrangedoras no ambiente de 

trabalho, com os outros funcionarios que continuam trabalhando pela empresa se 

sentindo desfavoravel e com baixa-estima. 
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3. METODOLOGIA 

Pesquisa ou trabalho cientifico tern por objetivo descobrir verdades e 

solucionar problemas atraves do trabalho cientifico. 

Para Gil (2002: 17), a pesquisa "pode ser definida como o procedimento 

racional e sistematico que tern como objetivo proporcionar respostas aos 

problemas que sao propostos." 

Lakatos (1992:43), diz que, "a pesquisa pode ser considerada um 

procedimento formal com o metodo de pensamento reflexivo que requer um 

tratamento cientifico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou 

para ou para descobrir verdades parciais." 

Com base na taxionomia apresentada por GIL (2002) e LAKATOS (1992), 

este trabalho trata de uma pesquisa bibliografica, ja que o objetivo e buscar 

entender mais detalhadamente aspectos positivos e negativos ligados ao processo 

de terceiriza<;ao. 

Quanto aos fins, a pesquisa se identifica como descritiva, pois nao ha 

inten<;oes de mudar os fatos existentes, por isso por meio da observa<;ao 

intensiva, serao analisadas e descritas, situa<;oes que envolvem as vantagens e 

desvantagens da terceiriza<;ao. 

A pesquisa bibliografica foi necessaria para o levantamento de dados e 

para o desenvolvimento da fundamenta<;ao te6rica, que se deu atraves de livros 

de metodologia cientifica, administrayao e de terceiriza<;ao. 

0 metodo usado para analise dos dados foi 0 metodo dedutivo, pois 

segundo Lakatos (1992), e partindo das teorias e leis, na maioria das vezes, 

prediz a ocorrencia dos fenomenos particulares. 
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4. CONSIDERACOES FINAlS 

De modo geral identificou-se que a terceiriza<;ao e uma ferramenta muito 

utilizada e de suma importancia para as organiza<;6es do futuro, pais com urn 

mercado tao competitive e globalizado, as empresas estao se adaptando cada vez 

mais com as mudan<;as e centralizando seus recursos nas atividades essenciais, 

transferindo para terceiros a execu<;ao de servi<;os complementares. 

Portanto, ap6s a pesquisa foi constatado as principais vantagens: 

Redu~ao de custo: organiza<;oes que utilizam o processo de terceiriza<;ao de 

servi<;os tern uma redu<;ao de custo significativa ja que todos os custos 

relacionados a mao de obra sao de responsabilidade do parceiro. 

Aumento produtividade: as empresas concentram seus esfor<;os no seu negocio 

principal, deixando para seus parceiros toda a responsabilidade com rela<;ao a 
contrata<;ao e supervisao dos funcionarios terceiros. 

Atraves dessa pesquisa identifiquei as seguintes desvantagens: 

Queda da qualidade: devido a grande rotatividade de funcionarios a qualifica<;ao 

dos mesmos fica diffcil de manter e assim acabam tendo que enfrentar a queda na 

qualidade dos servi<;os. A rotatividade acontece porque a terceiriza<;ao e vista 

pelos funcionarios como uma desvantagem, pais esses nao tern estabilidade e o 

salario oferecido e inferior a urn contratado direto. 

Escolha do parceiro: para a implanta<;ao de qualquer servi<;o terceirizado e 

importante que as empresas tenham o total conhecimento de seus parceiros, 

principalmente com rela<;ao a sua idoneidade e experiencia no mercado, ja que 

para a justi<;a a contratante e responsavel caso haja falta de cumprimento de suas 

obriga<;oes perante aos funcionarios. 

Sendo assim conclui-se que a terceiriza<;ao de servi<;os e urn processo que 

vern trazendo muitas vantagens para o mercado que esta cada vez mais 

competitive, e a redu<;ao de custos e percebida pelas empresas, pelo fato que 

podem fazer mais par menos, ou seja, a terceiriza<;ao proporciona urn ambiente 

mais organizado permitindo maior controle de todos os pontos necessaries para 

urn trabalho mais eficiente, alem de eliminar custos desnecessarios. 
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