CLAUDIA

MARQUES

MORGADO

BOJANOWSKI

TERCEIRIZA9AO:
0 ACHADO ADMINISTRATIVO
DO SECULO NA VOLVO DO BRASIL

Monografia apresentada ao Curso de
P6s-gradua9aO em Pedagogia da
Gestao Empresarial da Universidade
Tuiuti do Parana.

Orientadora: Prof' Olga Maria Silva
Mattos

Q

"U

CURITIBA

V

r

2002

SUMARIO

CONCLUSAO......................................................................................................

VI

INTRODUCAO

01

2 ASPECTOS

CONCEITUAIS

2.1 ASPECTOS

BAslCOS

0 QUE PODE SER TERCEIRIZADO?

2.3

0

PODEM
2.4 TIPOS

DA

08

DA TERCEIRIZAQAO..

2.2

PROCESSO

08

DA TERCEIRIZACAO

08

..

TERCEIRIZAQiio

E

AS

ATIVIDADES

SER TERCEIRIZADAS

QUE

09

.

DE TERCEIRIZAQiio

10

2.4.1 Terceiriza9i!iode Primeira Etapa

.

10

2.4.2 Terceiriza9i!iode Etapa Intermediaria..
2.4.3 Terceiriza9i!iode Etapa Final

10

.

11

2.4.4 Terceiriza9i!iode Etapa Total.
2.5

PROCESSO

DE TERCEIRIZAQiio

11

E AS ATIVIDADES

QUE

PODEM

SER TERCEIRIZADAS..
2.6 COMO
2.7

11

SE DEVE TERCEIRIZAR?

PRECAUQOES

11

.

13

NA TERCEIRIZAQiio

2.7.1 Acidentes

13

2.7.2 Principais Cuidados

.

2.7.2.1

Definil'ao

2.7.2.2

Desenvolver

2.7.2.3

Avaliar os Ganhos

2.7.2.4

Analisar

os Aspectos

2.7.2.5

Questao

Social..

2.7.2.6

Qualifical'ao

2.7.2.7

Exclusividade

13
13

de Atividade-fim
urn Programa

de

Conscientizac;ao

dos Funcionarios

2.8

QUE SE DEVE BUSCAR

da

13
de Qualidade

14

Contratuais..

14

..

14

terceiro...

14
15

..

COM A TERCEIRIZAQiio

II

e Eficiencia..

.

15

2.8.1 Competitividade

.

2.8.2 Simplifica9ao da Estrutura

15

.

16

Qua/idade....

2.8.3

16

2.8.4 Produtividade..

16

2.8.5 Desverlica/iza9ao
2.9 COMO DESENVOLVER
2.10

FATORES

2.10.1

INTERNOS

.

AS PARCERIAS
E EXTERNOS

17
.

2.12

..

Grandes Empresas...

20
20

2.10.1.1

Problemas ..

20

2.10.1.2

Fatores Internos ..

20

2.10.1.3

Fatores Externos ..

21

2.10.2 Pequenas Empresas

2.11

18

DA TERCEIRIZAQAO

.

2.10.2.1

Vantagens

2.10.2.2

Fatores Internos ..

2.10.2.3

Fatores Externos ..

VANTAGENS

21

E DESVANTAGENS

21
.

DA TERCEIRIZAQAO...

e..

21
22

2.11.1

Terceiriza,ao

2.11.2

Vantagens

para a Empresa Fornecedora

22

2.11.3

Vantagens

para a Empresa Contratante..

22

2.11.4

Vantagens

para a Comunidade

23

VANTAGENS

nao

21

22

E FATORES RESTRITIVOS

DA TERCEIRIZAQAO..

2.12.1 Aspectos Positivos ou Vantagens...
Mercados

23

23

2.12.1.1

Amplia,aode

2.12.1.2

Controle de Qualidade

23
24

2.12.1.3

Diminui,aodoCusto.

24

2.12.1.4

Redu,ao

2.12.1.5

Diminui,ao

de Problemas com Mao-de-obra..
do Espa,o

Fisico..

2.12.1.6

Crescimento

2.12.1.7

Transferencia

2.12.1.8

Aumento do Grau de especializa,ao.....

III

Econ6mico..
dos Custos Fixos em variaveis..

24
25
25
26
26

26

2.12.1.9 Liberal'ao

da Criatividade

2.12.1.10 Redul'aodo

Imobilizado

27

2.12.2 Lado Negativo da Terceiriza9iio...

28

.

2.12.2.1 Aumento de Riscos ..

28

2.12.2.2 Desemprego ...

29

2.12.2.3 Mudan\,a na Estrutura do Poder ...

29

2.12.2.4 Falta de Parametros

29

de Prel'os ..

2.12.2.5 Mil Escolha da Parceria ..

29

2.12.2.6 Ausencia de Especializa\,ao

30

2.13 LEGISLA~AO

NA TERCEIRIZA~AO

2.14 COMO ELABORAR

UM CONTRATO

2.15 TERCEIRIZA~AO

NO BRASIL ...

2.16 TERCEIRIZA~AO

E AS PESSOAS

2.17 TERCEIRIZA~AO:

UM ACHADO

2.18 CUSTO OCULTO

31

..
DE PRESTA~AO

DE SERVI~OS

36

.
ADMINISTRATIVO

37

DO SECULO

38

DA TERCEIRIZA~AO..

2.19 REESTRUTURA~AO

DE PRODUTIVA

39

E TERCEIRIZA~AO..

2.19.1 Volume de Emprego com a Terceiriza9ao...
2.19.2 Oados sobre

0

40

Volume de Empregos com a Terceiriza,ao a

partir de informap5es na Gazeta Mercantil...
2.20 TERCEIRIZA~AO
2.21 TERCEIRIZAR
2.22 A FRANQUIA
2.23 CASOS

E "MENOR

SALARIO"

- UMA TERCEIRIZA~AO

TERCEIRIZA~AO

NAO

PODEM

40
41

.

OU NAO? EIS A QUESTAO

QUE

32
34

42

..

43

DE SUCESSO...
SER

CONFUNDIDOS

COM

44

..

2.23.1 Home Based Work - Trabalho Baseado em Casa...

44

2.23.2 Trabalho Temporario...

44

2.24 TERCEIRIZA~AO:
2.24.1

0 QUE DIZEM OS SINDICATOS

45

..

a que dizem alguns Presidentes de Sindicatos.

2.25 A TERCEIRIZA~AO

NA INDUSTRIA

2.25.1 Fiat.

AUTOMOBILisTICA

.

IV

46
....

47
47

2.25.2 Ford.
2.25.3 Volks

47
.

48

2.25.4 Mercedes

.

2.25.4.1 Aspectos Negativos

48

.

48

2.26 PRINCIPAlS PASSOS PARA UMA TERCEIRIZAQAO BEM
SUCEDIDA

.

..

3 TERCEIRIZACAO NA VOLVO DO BRASIL
3.1 Compara,ao

do Processo: antes e apos a Terceiriza,ao

3.2 Entrevistas .....

49
50
50
53

3.2.1 Elcio, Coordenador da Equipe da Qualidade

53

3.2.2 Danilo, Tecnico de Produ,ao ..

55

CONCLUSAO......................................................................................................
REFERENCIAS

BIBLIOGRAFICAS...................................................................

v

56
60

RESUMO

Hoje

em

competitividade

dia,

a

preocupac;ao

maior

e assegurar

das

alem de nao desperdi<;:ar recursos e tempo gerencial
estrategicas

au fundamentais.

e

empresas

que seus custos fixos sejam

em atividades

Sendo assim, a vantagem

garantir

a

mais baixo passlvel,

0

que nao sao

de terceirizar

e

deixar

que pessoas especializadas cuidem de determinadas fun,oes. Entre outras
vantagens,

a

terceiriz8c;ao permite que a empresa

veja, com clareza,

0 custo

efetivo de determinadas areas.
A terceiriz8yao

tern par

soIUl;:ao, a valoriz8gao

do co nee ito administrativD,

pela redu,ao de tarefas, ausencia de responsabilidades trabalhistas e suas

E

implica90es.

passar

ea

0 que nao

verdadeira

voc8c;ao da empresa

a parceiros

id6neos e especialistas.
o MUNDO TODO esta procurando a TERCEIRIZAyAo, par ser a melhar
op,ao na busca da Lucratividadee QualidadeTotal.
As empresas

devem

optar pelos serviyos

Necessitam

desenvolver

Necessitam

transformar

Necessitam
know-how

tarefas
0

desenvolver

terceirizados

de media

quando:

e longa durayao.

custo fixe do pessoal
serviyos

para tal, ou nao disp6e

em variaveis.

profissionais,

e

de equipamentos

nao

possuem

e mao de obra

qualificada.

o fator
serviyos

LUCRO.
em

mais determinante

oferece

o tomador

economia

comparativ~

para

direta

para mostrar as vantagens

as empresas
do serviyo
e indireta,

de custo/beneficio

Alem das vantagens

e basicamente

terceirizado
que

revertera

relacionadas

na

obtem

finalizayao

sempre

que a terceirizayao

descrita

uma vantagem
do

serviyo,

AGREGADA

A

anteriormente,

QUAL/DADE.

VI

uma

de

palavra:

significativa
fazendo

um

esquecer

de

para a lucratividade.
nao deve-se

fatores relevantes neste processo como a MOTIVA9AO
PRODUTIVIDADE

em

DA

EQUIPE

e

A terceiriza9aO

apresenta-se

como uma possibilidade

infinitamente

mais

adequada para uma serie de situa,oes enfrentada pelas empresas, mas nao pode
ser tratada como um novo dogma, vista que as dogmas, tanto os velhos como os
novos,

nao

empresarial

o

conseguem

mais

dar

respostas

satisfaterias

a

efetiva

pratica

mode rna.

presente

f<ibrica da VOLVO
as condi90es

estudo, visou comparar

0

y

processo pre e pes terceiriza 8.o na

DO BRASIL, analisando os fatores propulsores, os restritivos,

alavancadoras

e urn levantamento

dos beneffcios

alcanyados

com

esla eslrategia.

Palavras-chave

Terceiriza,ao; Competitividade; Parceria; Lucratividade; Qualidade Total; Lucra;
Motiva,ao; Produtividade; Estrategia.

VII

1. INTRODUC;:Ji.O

Primeiramente,
neologismo

oriundo

cabe

explicar

da palavra

que

"terceiro"

a

expressao

"terceiriz8c;:ao"

e, sendo assim,

e

urn

nao esta consignado

na

dos nossos dicionarios. Mas 0 empresario que nao souber seu significado

maioria

e, desde ja, candidato ao fracasso, neste final de milenio.

o

termo foi criado, em meados da decada de

Superintendente

da Riocell,

80,

pelo entao

alusao aos conhecidos

Aida Sani, numa

contratos

de

terceiros. Na terciario da economia (servi,os em geral); outros, optaram pelo
termo

parceiriz8c;:ao

para

evitar

que S8 Irate

0 terceiro

como

urn estranho,

urn

desconhecido. Mas 0 termo que se popularizou, e pelo qual 0 instituto e conhecido
e 0 de terceiriz8yao, embora la fora, 0 fen6meno

nacionalmente,

seja denominado

de " outsourcing".

Terceiriza,ao nada mais
empresarial, visando
repassar

da

nao

que uma forma alternativa de gerenciamento
da atividade-fim

para terceiros

empresa

terceirizattao

e

aprimoriamento

gradativamente

energias

continuo

0

na

atividade-fim.

e urn fim em

da empresa.

as atividades-meio,
Observa-se

si mesmo,

mas

Consiste

em

a tim de cancenlrar

as

que

de

urn meio

a

para

processo
0

cresci menta

da empresa.

A terceiriza,ao originou'se nos Estados Unidos, logo ap6s a eclosao da
segunda

Guerra

Mundial,

pois as industrias

belicas

tin ham que se concentrar

no

desenvolvimento da produ,ao de armamentos e passaram a delegar algumas
atividades

a

a empresas
tema

discussao
capacidade

sabre
de

portadoras

"terceirizac;ao"
administrac;ao,
influenciar

de servittos.

trouxe

a tona,

seus conceitos,

a sociedade

de uma

forma

bastante

ampla,

func;oes e, principalmente,

empresarial.

Caracterizada

a

a sua

como

um

processo de gestao, que se implementa atraves de uma abordagem estrategica, a
implantattao

da terceirizattao

se reveste

de uma verdadeira

revolu9ao

na dinamica

das rela90es entre as empresas,

no emprego

da qualidade

e na minimiza9ao

de

custos.

pro posta pelo mercado orienta

A necessidade
empreendida,

0

tipo de terceirizac;ao a ser

como um instrumento de resposta a acirrada

pelo atual momento

historico,

a tim de promover

competi98.0

uma estrutura

imposta

organizacional

mais eficaz.
No Brasil vivenciamos
Atualmente

Ouvimos frases
Afinal, 0 que
Sera

que

constantes modismos.

vivenciamos

a epidemia da terceirizac;ao.

do tipo: "Voce terceiriza e tudo se resolve!"

e terceirizar?

a saida

para

os problemas

encontrados

na empresa

seria

real mente terceirizar seus servi90s?
Sera que a empresa

terceirizando

seus servic;os passa

a ter lucros com

eficiencia?

o que e um prestador de serviyos?
Ha quanto

tempo 0 conhecemos

em inumeras areas de atividades?

Quem utilizou um dia urn prestador de servi90s, "terceirizou" uma atividade
em sua empresa. Agora, esta denomina98.o surge como a grande soluc;ao para as
empresas,
Para

principalmente
obtermos

aquelas em crise financeira.

sucesso,

antes de mais nada,

devemos

analisar

enos

certificar de que todos na empresa estao dispostos a mudar culturas enraizadas.
Modernizar

e tambem,

e principalmente,

crescer

culturalmente

e possuir

"peito aberto" a descentralizayoes competentes. A partir dessa aceitayao

e que a

terceirizac;ao podera produzir os efeitos esperados.

A terceirizayao
nivel de desemprego

e

hoje, um dos principais instrumentos para a reduyao do

dos paises

em desenvolvimento,

rela,oes trabalhistas e possibilita
empresas

prestadoras

nivel de qualidade,

de servi90s

produtividade

0

vez

que

flexibiliza

as

aparecimento de pequenas e medias

especializados,

e competitividade

promovendo
das empresas

0

aumento

no

terceirizadas.

Alem disso, ha uma diminuic;ao real dos seus custos fix~s, que se transformam

em

variaveis,

liberando

0

capital

anteriormente

concentrado

no

imobilizado

da

empresa, bem como reduzindo os gastos da lolha de pagamento.
A terceirizac;;ao vem

materia-prima,
secundaria,

para

adquiri-Ias

servic;;os que nao fazem

a

area

muito

de

em que se terceiriza

desenvolvimento
para

sendo

utilizada

no

prima ria, na qual as empresas

trabalho, seja em forma

terceiros:

a area-meio

comercial

da

empresa,

quer,

brasiJeiro

de

de produzir sua

tambem,

das empresas,

na

sua

fase

ou seja, aqueles

socia is da empresa:

parte dos objetivos

de servic;;os especializados

mercado
deixam

ou, ainda,

no

para a linha basica de produc;;ao ou

como,

por

exemplo,

os

servic;;os de

manuten9ao industrial e de distribui9ao: e, por lim, a terceiriza9ao do controle
externo sobre as empresas prestadoras de serviyos.

Portanto, Terceiriza9ao e um processo de gestao pelo qual se repassam
alguma atividades

para terceiros - com os quais se estabelece

parceria

a empresa

- ficando

concentrada

apenas

uma relac;;ao de

em tarefas

essencialmente

ligadas ao neg6cio em que atua.
Terceirizar

e

serem executadas
atividade-fim.
essencial

0

ate de transferir atividades

por terceiros,

A atividade

na terceirizada,

nao

concentrando,
essencial

donde

da

se conclui

nao essenciais
dessa

da empresa

forma,

empresa

para

suas energias

passa

na

a ser atividade

sen do nesta sua atividade

que,

principal, certamente lara com melhor qualidade e produtividade.
Como ja citado anteriormente

neste trabalho,

a terceirizac;;ao originou-se

nos Estados Unidos, logo apos a eclosao da II Guerra Mundial. Alguns
seguimentos

no

Brasil,

como

a

industria

taxtil

e

grafica

se

utilizaram

da

contrata9ao de servi90s.
No entanto, atualmente,

este mecanisme

de administrac;;ao e que S9 baseia

se da como uma tecnica moderna

num processo de gestao

que tern criterio de

aplica9ao (inicio, meio e lim), uma visao temporal (curto, medio e longo prazo) e
uma 6tica

estrategica,

reconhecidos
dirigidas para

pela
0

dimensionada

organizaC;;ao. Nesta

cliente.

para

alcanyar

nova

objetivos

administrayao

determinados
as

atenyoes

e
sao

As pequenas
processo,

e medias empresas,

par serem

foram as primeiras

a entrar neste novo

as rnais ageis e par terern percebido

a necessidade

de

mudanga, conquistando espago neste mercado.
Mas logo, as grandes

organiza~5escomec;aram a fazer urna reflexao para

continuar no mercado de forma competitiva.

A primeira tentativa de mudanga, conhecida como "downsizing", foi a
reduc;ao dos nfveis hierarquicos,
de cargos

enxugando

e consequentemente

implica, necessariamente,
A partir dar,

a organograma,

agilizando

a tomada

reduzindo

0

de decis5es

numero

~ que

nao

com corte de pessaal.

passou~se a transferir para terceiros

execugao das atividades secundarias. Surge

0

pela

a incurnbencia

"outsourcing" (terceirizagao), que

foi adotada de forma plena pelas empresas.
No Brasil, a recessao como pano de fundo levou tambem as empresas a
refletirem sobre sua

atua~ao e ao mesmo tempo demonstrava

0

outro lado, que

era a abertura de novas empresas, com oportunidade de mao-de- obra,
restringinda

assim,

de

certo

modo,

a

impacto

social

da

recessao

e

do

Todas

elas,

mais

au

desemprego.
Existem

diversas

menos, acabam

definic;6es

acerca

do assunto.

par se repetir umas as outras. Como uma forma de simplificar

0

trabalho teo rico, procedeu-se a uma sintese das mesmas, naquilo que possuem
de semelhante

em sua essencia.

o estudo
ande

aqui empreendido

pode~seenfocar

»

primeiro

0

valta~se para a contexto ecan6mico

brasileiro,

assunto em dois grupas principais:

grupo,

a

empresa

se

manifesta

apenas

como

uma

montadora do produto final. Os diversos componentes ainda tidos
como nao essenciais,

procedem

de diversas

empresas

de fora, os

legitimos fabricantes, que atuam como fornecedores terceirizados da
empresa

contratante.

Neste

constitui urn procedimento

aspecto,

va-se

de desconcertante

que

a

terceirizaC;ao

simplicidade.

'" segundo trata das empresas que atuam diretamente dentro da
empresa

contratante.

dependencias,
cuidam

da

transportam

manlem

Fazem

preparam
vigilancia,

providenciam

as trabalhadores,

realizam

born funcionamento

0

ajardinamento,

limpam

a alimenta9ao dos

de

servi90
servi90s

as

trabalhadores,
ambulatorial,

bancarios

gerais,

maquinas, equipamentos

e

instalagoes, empreendem constru90es.
Existem muitos falares que condicionam a Terceirizayao:

>-

Ambiente estrategico - Os motivQs da existencia
conhecendo

e focalizando

e as diretrizes,

as polfticas

gerais

da empresa,

missao, as objetivos

a sua verdadeira

e setoriais,

a aderencia

e

compatibilidade do neg6cio, aiem de um conhecimento amplo do
mercado e formas de comercializa9ao. Revisao de objetivos/
diretrizes/politicas.
'" A Terceiriza,ilo e
governos

ambiente politico - Gada vez mais os

0

brasileiros,

seja a nivel municipal,

estadual

e federal,

tem considerado a Terceiriza9ao como uma forma adequada de
proceder

a

mudanyas

estrategicas/operacionais

nos

6rgaos

publicos.
'" A Terceiriza,ilo e

0

ambiente organizacional- 0 espa90 ffsico da

empresa pode,,' ser alterado em fun9ao da extin9ao e cria9ao de
novos

cargos

e

consequentemente

na

mudanc;a

do

quadro

pessoal.

>-

A Terceirizar;ao e

0

ambiente econ6mico - A estrutura de custos

internos

devera

ser

frequente

dos

custos

adaptada

a

terceirizados

despendidos pela atividade interna.

nova
em

sistematica:
rela9ao

avaliac;ao
aos

custos

A Terceiriza~ao e

}>

0

tecnol6gico - Necessidade da transferencia

do conhecimento da utiliza9aO

da lecnol09ia entre 0 contratado e

o contratante.
~

A Terceiriz8c;8.0

0

ambiente

social-

decorrentes dB aplicacao

funcoes

autor):

e

Quanta

formac;ao de novas empresas.

ne96cios:

0

demiss6es

a abertura

Quanta

e

(gritos do

dB terceirizacao

aspecto social das demiss6es:

de novos

a revisao das

quando ocorrem

preciso tentar junto ao fornecedor de serviyos que

sera contratado, se passlvel,

0

acolhimento parcial ou total desta

mao-de-obra demitida.

>-

A Terceirizac;8.o

e

0

ambiente

jurfdicD

As experiemcias de

legal-

aplicayao da Terceirizac;ao trouxeram duvidas

na conceituac;ao

juridica, trabalhista e legal para as empresas brasileiras. Hoje,
asia claro que as relayoes sao empresariais e de pessoas
juridicas.
Nao existe lei que proiba a terceirizac;ao. No entantc,

e born ressaltar que 0

Ministerio Publico do Trabalho, ainda nao se posicionou oficialmente.
Sob

0

ponto de vista analisado, afirmo que,

nao acrescenta em nada

posicionamento do Ministerio Publico do Trabalho, haja visto que versa
do C6digo Penal, "Nao h8.crime sem lei anterior que
comina98.0

legal".

0

0

0

artigo 1"

defina. Nao h8.pena sem

Somente ao Legislativo cabe a criac;ao de leis, ao Judiciario

cabe a execu9aO delas.
Os objetivos, de modo geral sao: Verificar quais os aspectos
positivos e negativos que uma lerceirizaC;aobern sucedida proporciona

a empresa

contratante e analisar os resultados desse processo, e especificamente objetivase: Analisar os resultados desse processo para a empresa contratante; Investigar
a obtenl'ao de custos,

0

aumento da eficacia, a adequal'ao

as mudanl'as

tecnol6gicas; Verificar a flexibiliza9ao do processo produtivo, a correspondencia

com

0

planejamento estrategico da empresa, a sobrevivencia da empresa no

rnercado.
Uma empresa pode obter eficiencia ao terceirizar parte de sua rnanutatura.
A necessidade proposta pelo mercado orienta
empreendida, como urn instrurnento de resposta

a

0

tipo de terceiriza9ao a ser

acirrada competi9ao irnposta

pelo atual momenta historico, a tim de promover uma estrutura organizacional
mais eficaz.

2. ASPECTOS

2.1

CONCEITUAIS

ASPECTOS

BAslCOS

DA TERCEIRIZA9Ao

DA TERCEIRIZA<;Ao

o primeiro ponto da terceiriza<;:aodiz respeito ao aumento da produtividade.
A

empresa

diminuir

S8

seus

obriga a elevar sua capacidade
custos

de produgao.

Esta

produtiva e, ao mesma tempo,

imposigao

parte

das

exigencias

do

mercado, cada vez mais competitivD. As empresas com custos maiores tendem a
sair dele. E a terceirizagao corresponde a urn processo ands a empresa aumenta
sua produtividade, sem a necessidade de distender recursos maiores, ao delegar

a

responsabilidades

empresa

conlratada.

Esta sim deve

procurar

formas

de

fornecer os produtos pedidos com custos suficientemente menores, para trazer
lucre para si e para a empresa contratante.
A empresa
eleva<;:8o desta

contratante

produtividade

decidira pela terceirizac;ao, quando a

somente
estiver

fora de seu alcance.

Prefere

recorrer

a

terceiros do que aumentar sua estrutura de custos e de organiza9ao.

2.2

0 QUE PODE SER TERCEIRIZADO?

A

principio,

tudo

empresarial. Todavia,
manterem

0

de tal forma
menos

so mente

poderia

ser

terceirizado

controle da sua area-fim, ou seja,
que nao seja comprometida

comprometida

poderao

denlro

do

existe a necessidade estrategica

a boa

imagem

ser terceirizaveis

consideradas nao essenciais

a empresa.

0

de

vista

seu produto propriamente dito,

a qualidade
da organizagao.

as

ponto

das organiza90es

areas

de sse objeto

E

meios,

ponto

final. muito
pacifico

aquelas

que

atividades

A primeira forma de terceirizar que surgiu foi a compra de materias-primas,
e ainda hOje, e praticada

pela maiaria das empresas,

embora

haja algumas

que

ainda prefiram explorar, por si so, as suas fontes.
Outra
para

realizar

forma consiste
atividades

em contratar

nac

terceiros,

essenciais

mao-de-obra

da empresa.

especializada

As terceiriza90es

mais

utilizadas nos dias de hoje sao limpeza, alimenta9aO e seguran9a. Mas, as areas
de apoio administrative

nao essenciais, ligadas a atividade principal, em empresas

de menor porte, podem igualmente ser terceirizadas
tal como ocorre na gestae de hoteis, restaurantes,

par empresas
padarias,

especializadas

telemarketing,

entre

outras atividades.
A distribui9ao de mercadarias

o licenciamento

credencia

uma

pode censtituir uma outra forma terceirizavel.

fran quia a ser explorada par alguma empresa em

troca de um aluguel pelo uso dessa marca. AIEim do fornecimento das
mercadarias,

prestar-se-a

assessaramento

continuo

ao

franqueado

com

a

proposito de transferencia de tecnologia especifica.
A ultima alternativa
quando a empresa

e

0

controle

sobre os terceiros.

possui muitos parceiros, carecendo

Isso

e

necessario

de urn acompanhamento

mais proximo para verilicar 0 grau de qualidade dos servi90s prestados. 0 que
alguns denominam

de quarteiriza9aO.

processo. Ha apenas a preocupa9ao

Ern verdade,

significa um desvirtuamento

do

do contratado ern lucrar inescrupulosamente

no curto prazo, sem observimcia das responsabilidades pelas quais Ihe confiaram.

2.3

0 PROCESSO DE TERCEIRIZAC;;AoE AS ATIVIDADES QUE PODEM
SER TERCEIRIZADAS

o

processo

de terceiriza9ao

envolve

0

relacionamento

da empresa

contrata serviyos e a empresa que fornece os servi90s.
As atividades terceirizadas

podem ser divididas em qualro tipos:

que
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~

Tipo 1: Processo

~

Tipo 2: Processos

ligado as atividades

distribuil'ao,

- Ex.: produl'ao,

operal'ao;
nao ligados a atividade

publicidade
~

da empresa

lim da empresa

- Ex.:

e limpeza;

Tipo 3: Atividades

de suporte a empresa

- Ex.: treinamento,

selel'ao

e pesquisa;
~

Tipo 4: Substituil'ao

de mao-de-obra

direta, por mao-de-obra

indireta

au temponiria.

2.4

TIPOS

DE TERCEIRIZA<;iio

2.4.1

E

Terceirizal'ao

uma das formas

aquisiyao

de primeira

etapa

mais comuns

de materia-prima

e insumos

o produto final da empresa.

e

2. Fabrica de moveis que obtem

2.4.2

E

Consiste

na

para compor

ja industrializado

0

pigmento

0

labricado

compensado

por terceiros,

as pel'as

por terceiros;

de madeira,

a cola e

0

pre-cortadas.

Terceirizaryao etapa intermediaria

quando

executando

por terceiros,

Exemplos:

1. Fabrica de tintas, que adquire

verniz

anti gas da lerceirizay8o.

industrializados

0

0

terceiro

intervem na atividade-meio

seu trabalho

servic;os, tais como: limpeza,

nas

do tomador

dos servi90s,

instalac;oes deste au nao. E a terceirizat;:ao de

vigilancia,

manutenc;ao, alimentayao

e Quiros.
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2.4.3

Terceirizayao etapa final

E quando a empresa franquia a Dutra, a comercializayao do seu produto.
Exemplo: Franchising

2.4.4

Terceirizayao etapa total

E quando a empresa franquia a outra a prodUy80 e a comercializaC;8o de seu
produto.
Exemplo: McDonald's

2.5

0 PROCESSO DE TERCEIRIZAC;;iio E AS ATIVIDADES QUE PODEM
SER TERCEIRIZADAS

o

processo

de terceiriz8C;8o

envolve

0 relacionamento

da empresa

que

contrala serviyos e a empresa que fornece as servic;os.
As atividades terceirizadas:
~ Processo ligado as atividades da empresa - Exemplo: produyao,
distribuiyao, operayao;
~ Processos nao ligados it atividade-fim da empresa -

Exemplo:

publicidade e limpeza;
~ Atividades de suporte

a empresa -

Exemplo: treinamento, seleyao e

pesquisa.

»

SubstituiC;8.o de mao-de-obra

direta,

por mao-de-obra

indireta

au

temporaria.

2.6

COMO SE DEVE TERCEIRIZAR ?

Antes de terceirizar
planejamento

e

necessaria que as empreendedores

estrategico para definir condi90es

fundamentais

formulem
anteriores

urn

a
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concessao da terceirizayao. Determinadas quest6es precisam ser respondidas
previamente, como por exemplo: 0 que produzir ? Para quem produzir ? Como e
onde produzir ? Oesta forma, a empresa contratante tara uma ideia de sua
missao, quais as atividades principais e acess6rias a tim de alcan9ar
de

0

prop6sito

terceirizar.
Deve-se come,ar na delini,ao da area na qual ocorrera a terceiriza,ao,

lembrando que
posta que

0

0

objetivo nao incide sobre a redu,ao da dispensa de pessoal,

aumento da produtividade e qualidade serao suficientes para reduzir

as custos da empresa. Devera haver uma confian9a mutua entre as partes. Islo

e

essencial, pOis uma transferencia adequada de tecno[ogia aumenta a qualidade
do produto ou do servi,o prestado. Trabalhar lade a lado, estabelecer um tempo
para que os resultados

sejam avaliados

e fazer ajustes

no planejamento,

caso

necessario, constitui uma regra basica para qualquer neg6cio promissor. Evilar a
ansiedade e os julgamentos precipitados.

E

necessario diagnosticar 0 estado de

conscientiza,ao dos empregados frente a terceiriza,ao.

E preciso que seja

mostrada a necessidade de terceirizar juntamente com as beneffcios pretendidos.
Portanto, realizar palestras e seminarios com

0

proposito de esclarecer

0

lado

positivo da terceirizayao, como a gerayao de novas oportunidades de negocios,
aumento de rendimentos pessoais, e

0

0

esclarecimento de duvidas mais

importantes.
Lembre-se: a paciencia

e

uma virtude que deve ser cultivada durante a

terceirizayao. Nao se pode apressar esse processo. 0 amadurecimento e, muitas
vezes, de morado, ate surtirem os efeitos compensadores desejados. Nem por isso
deve-se permanecer no imobilismo, que conduz ao fracasso. A ayao devera ser
rapida e precisa, a tim de preservar

0

interesse maior, que

ea

lucratividade do

empreendimento.
Por

uma

questao

de

formaliza,ao,

a

tabela

abaixo

apresenta

percentualmente a predominancia da terceirizayao nas seguintes areas das
empresas:
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Faxinallimpeza

62,5%

Seguran,alportaria

47,5%

Transporte

40,0%

Restaurante

40,0%

Manulen,ao

40,0%

Projetos/engenharia

15,0%

Fonte: DIEESE - Os trabalhadores frente a terceirizac;ao. n.g 71 maio 11993

2,7

PRECAU<;OES

-

pag.1S

NA TERCEIRIZA<;AO

2,7,1 Acidentes

Deve-se ressaitar alguns cuidados a serem tomados pelos que optarem
pela "compra" de bens e servic;:osem seu novo formato.
2,7.2 Principais cuidados

2,7,2,1 Detini,ao de atividade - tim

Essa preocupa9ao

e necessaria

especial mente aquelas

empresas

que nao

pretendem entregar a um terceiro parte de suas atividades principais,

2,7,2,2

Desenvolver

um

programa

de

conscientiza,ao

dos

funcionarios

perda

Evita-se

as resistencias

de poder

a/au emprego.

internas

a

0 programa

terceirizac;:ao par conta do medo da
de

conscientizac;ao precisa

lodos os nlveis hierarquicos de forma aberta e direta.

envolver
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2.7.2.3 Avaliar os ganhos de qualidade e eficiencia

Um bom numero do que se ve de mudan9as e terceiriza9ao peca
justa mente par pensar prioritariamente em economias de custo. 0 que deve
importar, fundamental

mente,

sao

0$

ganhos para os clientes, sob a perspectiva da

agregayao de valor; isso nao significa que os custos devem

S8r

deixados de lado.

2.7.2.4 Analisar os aspectos contratuais

Sao unanimes as opinioes de que a instrumento formal que regula a relayao
entre parceiros e de vital importancia para

0

exito do negocio. Deve-s8 ter cuidado

quando nao fcrem possfveis contrates com prazos curtos,

e

necessaria a

utiliza98.o de clausu[as de aviso previa e regras de dissoluc;ao do acordo;

0

contrato tambem precisa explicitar os padrees de qualidade e seguran9a; devem
ser descartadas as empresas que nao possuem uma especialidade definida;
empresas sem empregados, en de os socios fazem de tudo; entre outros.
2.7.2.5 Questao social

A terceiriza9ao traz comumente a necessidade de dispensa de pessoal. A
sugestao para minimizar esse impacto e de transformar funcionarios em pequenos
empreendedores, porem essa alternativa vem recheada de riscos legais no
tocante a continuidade do vinculo empregaticio. Para que nao haja esse risco,

0

ideal e nao permitir que os funcionarios de terceiros fiquem diretamente
subordinados a chefes da contratante.

2.7.2.6 Qualifica9ao do terceiro

Fatores como conceito de mercado, situayao econornica -

financeira,

mentalidade empresarial adequada ao estabelecimento de parcerias, experiencia
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entre Quiros precisam ser analisadas frequentemente. Nao ha duvidas de que se
oblem bons

resultados em uma parceria que esla empenhada

em conquistar

as

objetivQs, e assumam uma conduta etica e moral.

2.7.2.7 Exclusividade

E
existem

preciso que
muitos

garantir-Ihe

S8

tenha cuidado especial com a

riscos quando

a sobrevivencia.

urn

questao da exclusividade;

terceiro tern urn, e somente

Do masma

modo, deve-se

urn cliente

evitar a interpretaq80

a
da

dependencia organizacional do terceiro.
Terceirizat;80 + Depend{mcia = Riscos
2.8

QUE SE DEVE BUSCAR COM A TERCEIRIZAQAO?

Segundo

competitividade,

as

diversos

simplifica9ii.o

autores,
da

as

objetivos

estrutura,

da

qualidade,

terceirizaC;8o sao:
produtividade

e

desverticaliz8980.
2.8.1 Competitividade

A terceiriz8C;8o faz com que as empresas

fiquem mais competitivas,

vez

que se concentram totalmente na sua atividade-fim (core business). Com isto,a
empresa con segue

arredondar

suas opera90es

necessidades, cortando suas " gorduras~

e ajusta-Ias

a suas reais

e respondendo mais rap ida mente

as

necessidades do mercado. Neste momento a empresa deixa de impor seu produto
ou servigo, para voltar-se ao cliente.

16

2.8.2

Simplifica9ao da Estrutura

As empresa
(downsizing),
samenle

entram, com a

ternando

suas

terceirizac;ao, nurn processo de " desinchac;o"

estruturas

mais

ageis,

o organograma
Nas

S8

e flexfveis,

conseguira

pois

enxugar

e agilizar a lamada de decisoes.

nao terceirizadas

empresas

hierarquicos:
empresas

simples

e que

atraves da reduc;8.o dos nlveis hierarquicos

socio-gerente,

terceirizadas

normal mente

administrador,

as nlveis

existem

supervisor

e

qualro

nlveis

empregado.

Nas

sao reduzidos, pois ha urn cantata direto do

socio com 0 responsavel pela produ9ao facilitando 0 fluxo da informa9ao, muito
embora nao deva haver contato direto com os empregados da prestadora dos
servic;os, a tim de

S8

conseqOentemente,

0

2.8.3

avitar

vinculo

0

risco de caracterizar

a

subordinac;ao direta e,

empregatfcio,

Qualidade

Ao concentrar-se

em sua atividade-fim.

a empresa

tern a possibilidade

de

ter a qualidade de seu produto aumentada, ate porque hi>.libera9ao de capital para
investimento.

E a qualidade do serviyo terceirizado

aumenta,

porque e a atividade-

fim da outra empresa, a contratada que, sendo especialista naquela area, detem
uma tecnologia mais avanyada.

E bom lembrar que os paises desenvolvidos exigem, dos produtos por eles
importados,
importante
qualidade,

0

respectivo certificado de qualidade. Neste sentido, e muito

exigir

que

0

futuro

parceiro

apresente

provas

do

seu

nfvel

de

nada mais seguro que aferi-Io atraves dos respectivos certificados.

2.8.4 Produtividade

A partir do momento
empresa,

visando

0

em que todo um investimento

seu cresci mento,

a produtividade

e

feito na area-fim

s6 tende

a aumentar.

da
A
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produtividade dos empregados tambEim aumenta, pois eles passam a ganhar
mais, vez que as empresas
do salario-pn§mio

poderao

utilizar mecanismos

e da participac;ao

nos lucros,

e

empregados nao especializados. Tanto isso
maquina,

nas empresas

S8 utilizam

deste

desperdicio

0

puderam

era 50%

De igual forma,

de materia-prima

terceirizadas

cortar

terceirizadas,

recurso.

de incentivD,

impossiveis

a examples

de sar aplicados

a

verdade que a produtividade por
maior que nas empresas

nalamos

uma diminuic;:8.o

naD

que

no Indice

de

da ordem de 60% par cento, vez que as empresas

utilizar seu tempo ocioso na busca de novas formas de

lecida, bern como na utilizary:aode metodos de controle de estoque do tipo

'just in time".

o

contrato de presta9ao de servi90 e feito definindo quantidade e prazo. A

partir disto, a preocupa9ao com a produ9ao das pe9as
empresa

tomadora

pactuados,

fiscalizar

S8 0

serviyo

sendo que, na hip6tese

asIa

negativa,

motivo e ainda cobrar a multa contratual

sendo

podera

e

da prestadora. Cabe

feito nos padr6es
rescindir

0

contrato

a

e prazos
com justo

preestabelecida.

2.8.5 Desverticaliza9ao

o

processo

de

Consiste

na eliminayao

atividade

tim da empresa.

o sistema
torna-se

produtivo
menos

A principio

desverticalizayao

Define-se

e abandonando

complexa,

pode

e

uma

decorrencia

de todos os departamentos

parecer

0

terceirizayao.
essenciais

da empresa,

racionalizando

tudo aquilo que nao e estrategico.

mais enxuta
um ganho

foco de atuayao

da

que nao sejam

e com uma estrutura
pequeno

trente

a

A empresa

mais dinamica.

os riscos

do neg6cio,

mas,

num ambiente globalizado e de extrema competitividade, esta pequena redu9ao
dos custos podera

vir a

S9

transformar

num grande

diferencial

de mercado.
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2.9

COMO DESENVOLVER AS PARCERIAS
A terceirizayao vern a ser urn novo astagio entre a empresa fornecedora do

servic;:oe a empresa que a contrala, sendo que asia uniao 56 ira S8 coneralizar S8
as parcerias fcram completamente

autonomas urnas das Qulras.

Na procura desta empresa prestadora de servic;:ospala contratante

e

para

que Ihe seja prestado urn servic;:ono minima igual au melhor do que ale executa
internamente. Tambern

e

exigido da terceirizac;:ao rapidez, qualidade, execuc;:8.o

em tempo recorda e a empresa

de servic;:os contratada

devera

realiza~lo

exatamente como tai determinado pala sua contratante, masmo que 0 pedido seja
feito numa sexta·feira

a tarde.

Estas caracterfsticas

tarnam-S8 essencialmente

necessarias para a concretizac;:aototal do processo de terceiriza9ao, tornando-se
assim contratante e contratados total mente parceiros.

Comprador x Fornecedor

I

Tradicional

Parceria

Desconfianya

Confian,a

Posicionamento (ganha/perde)

Posicionamento (ganha/ganha)
Postura pro-ativa

Postura defensiva
Antagonismo
Menor pre,o
Situa,ao de risco
Prestador do lade oposto
Imediatismo
Visao funcionaVsetorial
Pouca atualiza,ao

·
·
·
·

Coopera,ao
Melhor qualidade
Situa,ao de seguran,a
Prestador do mesmo lado
Longo prazo
Visao estrategica integrada
Ganho de especialidade

Participantes divergentes

Participantes socios

Marketing tradicional

Reverse marketing

Pluralidade de fornecedores

Forneeedor unieo
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A

e com

S8r feita

terceirizac;:8.o pode

contratante

com aproveitamento

fornecedor

terceiriz89aO

parceiro

sem

com ex-funcionario,

entre

contratante

e

ex-funcionarios,

ex-funcionarios junto ao fornecedor parceiro

dos

envolvimento

funcional.

Pade-s8

0 que tern sido uma s8fda

aplar

estrategica

pela
que a

maioria das empresas esta acolhendo, ja que esses tem conhecimento especifico
da empresa, bern como a sintoni8 esperada, pois conhecem a cullura e a 1il050fia
da or9aniz898.0.
Ja no Brasil as empresas-mae

estao optando por contratarem

serviyos

terceirizados sem nenhum envolvimento funcional, desde que seja ele capacitado
e engajado nas necessidades da empresa a

S8

prestar servic;o.

e responsabilidade

Com au sem vinculo funcional da terceiriz8C;:8,O
empresa

que

0

contratou

negociarem

haja vfnculo de dependancia
capacidade

empreendedora

com precedentes

entre as partes,
da empresa

de autonomia

tambem

contratante.

sua e da
sem que

deve ficar bem claro a

0 fornecedor

de serviyos

nao pode ter no seu cliente sua (mica fonte de renda, sendo assim, as partes
devem se comportar como de fossem socios.

Para que isso tudo aconte,a cabe ao contratante estabelecer alguns prerequisitos, que the permitem optar pela melhor empresa terceirizadora de acordo
com sua necessidades,
terceirizadas;
funcionarios

como capacidade

lista de clientes
e tecnicos

empreendedora;

habilitados

uso de tecnologia

atividades tereeirizadas;

de absorver

e tipos de trabalho

treinamento

para

as atividades

desenvolvidos;

a prestayao

de serviyos;

e busca de aprimoramento
e desenvolvimento

a serem

numero

de

capacidade

com relayao

as

do seu pessoal e polftiea

de treinamento de funcionarios do contratante; metodologia de trabalho com
anfase

na transferaneia

de teenologia

se for

0

caso, processos

e programas

de

qualidade e produtividade empregados em atividades assemelhadas a serem
controladas; flexibilidade e agilidade do prestador de servi,os em adaptar-se as
condi,oes do ciiente, principalmente no que tange as solicita,oes "de ultima hora";
responsabilidades
equipamento

e

no eumprimento
materiais

de prazos, numeros de funeionarios

envolvidos,

solieitados

e

comprovados

aloeados,
atraves

de
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atestados de desempenho e/ou de visitas pessoas e clientes; flexibilidade na
negocia,ao de pre,os dos servi,os e condi,6es de faturamento de servi,os
prestados.
Entao,

todos

asses

cuidados

sendo

tornados,

a empresa

contratante

e

0

contratado podem formar parcerias.

2.10

FATORES INTERNOS E EXTERNOS DA TERCEIRIZAyAO

2.10.1 Nas Grandes Empresas
2.10.1.1 Problemas

Os desafios
Assim,

impastos

cada vez mais pela redutrao
tamanho

aos grandes

como estrategia

neg6cios

de sobrevivencia,
desses

e, em muitos casas,

impactos

tern side multo rigorosos.

as grandes
ambientais

empresas

atrav9S

tern optado

da diminuic;ao

do

par via da terceirizac;ao.

Nos ilens que seguem,

apresenta-se

alguns dos problemas

com os quais

S8 defrontam as grandes empresas e que contribuem para inviabilizar suas
a partir da considerac;ao de falares internos e extern os.

2.10.1.2 Fatores Internos
~ Departamentaliza,ao
};>

Exodo de bons profissionais

>-

Demanda

par beneffcios

pecuniarios

~ Necessidade de novos investimentos
~ Custo das demiss6es

8c;oes,
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2.10.1.3 Fatores Externos

~ Alvo de sindicatos
);. Pressao exercida pelos acionistas
~ Demandas por qualidade

2.10.2 Nas Pequenas Empresas:

2.10.2.1 Vantagens
Hi! algum tempo que ser pequeno vem se transformando em um importante
diferencial para a sobrevivencia e sucesso empresarial. A viabilidade da pequena
empresa

e urn fato. As pequenas

empresas con tam com alguns fatores internos e

externos que elevam a probabilidade de bons resultados.

2.10.2.2 Fatores Internos

~ Participayao dos empregados
~ Capacidade para a absoryao e desenvolvimento
de novas tecnologias
~ Capacidade para incorporar novas tecnicas de
gestao
2.10.2.3 Fatores Externos

~ Alianyas estrategicas
}>

Proximidade com

»

Baixo impacto ambiental

0

mercado
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2.11

VANTAGENS

A terceiriza9ao
segundo

tem revelado,

as observa9oes

Entao
conlorme

E DESVANTAGENS

relacionam-se

abaixo

Terceiriza9ao

»

2.11.2

empresarial

as vantagens

LEIRIA

e

de facil aplicayBo
para todos os problemas

Modismo

temporario

»

Simples

»

Politica

contrata9ao
do ganha

Vantagens

»
»
»
»

Proporciona
Possibilita

a abertura
a expansao

Incrementa

Aprimoramento
Desenvolvimento

»
»
»

de novas mercados
dos neg6cios

da voca980

empreendedora

da visao a lango prazo

contratante

de eslor90s

dos indices

Maior agilidade,

tecnol6gico

do sense de parceria

para a empresa

Concentra9ao
Aumento

lornecedora

0 desenvolvimento

Desenvolvimento

Vantagens

de servi90s

I perde

para a empresa

na atividade

- lim

de produtividade

flexibilidade

e negativos
pela teo ria.

ctesvantagens desse processo,

nao e:

Panaceia

positiv~s

e corrigidas

( 1991, pag.51 ,52 ):

»
»

»
»

2.11.3

Magica

de modo geral, aspectos

col hid as da pratica

um estudo de SOUTO

2.11.1

DA TERCEIRIZAQJiO

e competitividade
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;,

Controle

de qualidade

;,

Redu9ao

do custo final do produto

:;;. Transformar;8.o

»
2.11.4

2.12

Diminuic;ao

Vantagens

Contribui
Cria9ao

;,

Proporciona

;,

Integra9ao

Podemos

Com

aumentar
novas

0

outros

vantagem
versa.

a Iibera9ao

de esforc;os

atraves

para

seu mercado

da criac;8.o de noves
Por

terceiros

e microempresas
pela

de capital

empresa.

de avitar a depend

outro
gerara

para

investimento

na sua atividade-fim,

seu raia de ac;ao, ou seja, ampliar

complementares

dispensada

da terceirizac;ao:

de mercados

adquirida,

a concentrac;ao

DA TERCEIRIZAQAO

ou Vantagens

Amplia9ao

empreendimentos.

pequenas

RESTRITIVOS

lislar como vantagens

mercados

estaveis
de renda

com a comunidade

Positivos

a agilidade

principalmente,

e empresas

melhor distribui9ao

E FATORES

2.12.1.1

em infra - estrutura

para a redu9ao dos pre90s
de empregos

Aspectos

investidos

para a comunidade

;,

2.12.1

pelo fornecedor

dos custos fixos em variaveis

dos recursos

;,

VANTAGENS

assegurado

produtos

lado,
novas

a

a empresa

a, ate mesma,

e,
pode

buscar

au com a realizay8.o

transferemcia

oportunidades

de

de

das

areas

neg6cio

para

que, por sua vez, iraQ absorver parte da mao de obra
Note-se

en cia

que

este

da comunidade

procedimento
com relaryao

a

tambem

tem

empresa

e vice-

a
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2.12.1.2 Controle de quatidade

Podendo

a empresa

terceirizada

concentrar-se

na sua

atividade-fim,

a

gerencia de produtos ou serviyos, seu controle de qualidade torna-S8 muito maior.

a

total conhecimento

da sua atividade

e 0 estabelecimento

de

padr6es

de

qualidade, permitem uma auditoria dos produtos terceirizados, evitando a venda
de

p8y8S defeituosas

e reduzindo

a perda

de

materia-prima. Todavia,

nas

empresas terceirizadas, que utilizam da facl(ao, as ocorrencias sao minimizadas
atraves da ado,ao

de controles rigidos de quatidade, separando-se

mercadorias defeituosas

das

demais,

antes

que

alas

cheguem

ao

as

mercado

consumidor, bern como utilizando melhor a materia-prima e 8vitando, desta
mane ira,

0

desperdfcio.

2.12.1.3

Diminui,ao do custo

Ha uma redu,ao significativa dos custos da empresa. Deixa-se de pagar
por estoque de materiais e maquinarios, que se tornam responsabilidade do
parceiro. Ha, tambem, uma redu,ao da fotha de pagamento, e nao se gasta tempo
e dinheiro com

0

treinamento de empregados para exercerem func;6es inerentes

a

atividade~meio. Estudos tem demonstrado que, muitas vezes, 0 aumento dos
custos de pessoal com a terceirizac;ao,em media 10%, e plenamente compensado
pelo aumento dos niveis de produtividade e quatidade, pois 0 empregado
terceirizado rende mais que
2.12.1.4

0

antigo funcionario da empresa.

Redu,ao de problemas com mao-de-obra

Alem da diminui,ao do quadro de pessoal,

0

que reduz os encargos, a

empresa pode passar a investir melhor nos seus empregados atraves de
treinamento, salarios melhores, participa9ao nos lucros. E necessaria a plena
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satisfa,ao do empregado para que ele se sinta disposto a trabalhar ea'
camisa"

vestir a

da empresa,

Tambem tem a vantagem de aumentar a sinergia dentro da empresa; ao
quebrar-se

0

modela subordinativo

patrao/empregado

de parceria, notamos uma maior integrayao

e substitui-Io pelo conceito

entre as diversas etapas do processo

produtivo, ja que todas as celulas vao trabalhar em prol de um objetivo comum.

2.12.1.5

Diminui,ao do espa,o lisico

Como algumas atividades passam a ser desenvolvidas na sede de outras
empresas,

ocorre reduyao

industriais,

e ainda das dependencias

outras finalidades,

da area de armazenagem,

tais como:

assim

do escrit6rio,

biblioteca

como

que podem

de matdas,

das instalayoes

ser utilizadas

arquivo

para

de fornecedores,

videoteca, etc.

Com os altos custos de loca,ao no Brasil; cada metro quadrado poupado
podera

transform ado num precioso

ser

repassado

em beneficio

diferencial

de mercado,

S8

0 seu custo for

da empresa.

2.12.1.6 Crescimento econ6mico

A empresa
pois cantara
ratear

os custos

franquia,

passa a ter urn ganho

com a suporte economico
operacionais

do

em que os investimento

muito maior,

com investimento

das prestadoras

empreendimento.

a

necessarios

de servigos,

Isso

abertura

mesmo

menores,
que iraQ
ocorre

e funcionamento

na
do

ponto de vendas correm por conta do franqueado.
Desta
economico,

maneira,

a empresa

queimando

etapas

necessariamente
mao-de-obra

aumentar

terceirizada

e aumentando

seus investimentos,

podera

acelerar

sua capacidade
pois os custos

seu crescimento
produtiva

sem,

de maquinario,

e instalagao serao absorvidos pela prestadora de servigos.
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2.12.1.7 Transformayao de custos fixos em variaveis

Esta

e,

sem duvida, a principat vantagem da terceirizayao, pois ela ira

reduzir as custos fixos decorrentes da manuten98.o de empregados nas areasmeio, lais como: contador, programador, advogado, etc.

2.12.1.8

Concentrando

Aumento do grau de especializayao

todos

especializada naquilo que

os esfon;os

e

0

na atividade-fim,

a empresa

torna-S8

seu neg6cio (core business), podendo, assim,

alender melhor seus clientes quanta a pedidos, prazos, especific8c;:oese servic;:os.
A lerceirizac;:8.opermite que a empresa con centre todo

0

seu potencial na atividade

geradora de resultados. Ao terceirizar as areas-meio, a empresa simplifica seus
processos internos, ao tempo em que libera sua equipe interna para aluar de
forma mais produtiva, bem como proporciona a seus empregados

majores

oportunidades de treinamento, aumento, assim seu grau de especializa98.o.
Seja lei qual for

0

segmento que se deseje terceirizar, uma coisa

uma empresa enxuta tera muito mais recursos para investir naquilo que

e certa:
e 0 seu

objetivo principal: colocar no mercado produtos que interessem ao consumidor, de
boa qualidade e por urn precroinferior ao do concorrente.

2.12.1.9 Liberayao da criatividade
Numa spoca de abertura, irreversfvel, do mercado interno a empresas
estrangeiras, ira se acirrar cada vez mais a concorrencia, tanto de empresas
formais quanto de informais, de maneira que qualquer inovacrao administrativa ou
tecnol6gica podera significar uma maior ou manor sobrevida no mercado, pOis as
empresas que nao conseguirem 58 superar con stante mente
obsolescencia e ao desaparecimento.

estarao fadadas

a
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A terceirizac;:ao
pais nao havendo
poderao

investir

desenvolvimento
de produtos,

tern
mais

no

0

condao

que

S8

de Iiberar

aprimoramento

de novas

tecnologias,

au a maneira

de

Islo porque

de faze-los,

Reduyao

a empresa

secundarias,

transformando-os
empresa

atividades

seus

recursos

interna

sempre

e desta forma

na empresa,

secundarias,

humanos
renovar

enfrentar

slas
e

no

sua linha

em melhores

buscando sempre ampliar

mercados

criar novas.

2.12.1.10

as atividades

com

a tim de poder

condic;:oesa concorrencia interna e externa,
au ate mesma

a criatividade

preocupar

e, assim,

Entre autras

do imobilizado

deixara

podendo

em capital
maximizar
vantagens

de adquirir

vender

equipamentos

au alugar

de giro que podera

S8

e materiais

as equipamentos
relocado

nas areas-chave

a sua produyao.
que pade-se

cilar ...

:»

Concen1rayao

:»

Aumen10 do indice de produtividade

de esforyos

:»

Maior agilidade

:»

Con1role de qualidade

;r

Conseguir

:»

Concentrayao

:»

Reduyao

de custos

:»

Aumento

da qualidade

:»

Aumen10 do lucro

:»

Aumen10 de produ1ividade

:»

Diminuiyao

na atividade-fim

e flexibilidade
assegurado

uma estrutura

pelo fornecedor

enxuta

nas a1ividades

principais

do passiv~ Trabalhis1a

para

existentes,
da
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~

Desenvolvimento economico

»
»
»
»

Controles adequados

};>

Aprimoramento

};>

Esfor90 de treinamento e desenvolvimento profissional

»
»
»

Valoriza9ao dos talentos humanos
Agilidade das decis6es

).-

Maior lucratividade e crescimento.

Especializa9ao dos servi90s
Compelitividade
Busca de qualidade

do sistema de custeio

Dlminui9ao do desperdicio

2.12.2 Lado Negativo da Terceiriza9ao

A terceirizagao apresenta algumas desvantagens, mas estas 56 ocorrem S8
o processo for feilo de maneira aleat6ria
dos custos.

Tomando-se

os cuidados

e centrada
devidos,

exclusivamente

as desvantagens

na

questao

poderao

sar

transformadas em ganhos.

2.12.2.1 Aumento dos riscos

Nao

dave

S8

implementar

urn

processo

de

terceirizary.3.o

de

forma

improvisada e imediatista, visando exclusivamente a redugao de custos. Mister

S8

faz que ela seja encarada como uma maneira mais eficaz de administrar recursos,
a fim de que

S8

de

nao se pode impor
envolver as chefias

uma maior flexibilidade e competitividade
0

processo

de terceiriza9ao

intermediarias

e colocar

0

a

empresa.

Assim,

de cima para baixo: e preciso
assunto

na ordem

do dia, seja

atrav8s de artigos no jornal interno, e-mail,debates, etc., a tim de desmititicar a
ideia

de que

empregados

a terceirizayao

e sinonimo

poderao ser reaproveitados

de demissao,

pois,

pelas empresas terceiras.

a maioria

dos
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2.12.2.2 Desemprego

o

fator desemprego

con tornado

com

e uma

a formayao

de

conseqGencia da terceirizac;:ao.Ele pode ser
uma

nova

empresa

constitufda

pelos

ex-

empregados ou pela absorc;:aodesta mao-de-obra por uma outra empresa. As
atividades
prestadoras

terceirizadas

fieam em

de servi90s devem

empresas. Assim,

S8

evita

0

S9

maDS de pessoas que ja as conhecem.
especializar

desemprego e

na atividade e oferece-Ia

possibilita

S8

0

As

a Qutras

surgimento e

0

crescimento de novas empresas.

2.12.2.3 Mudanc;:ana estrutura do poder

Mas a oposi9ao

dos executivos

sera ferrenha,

pois

estrutura da sua area diminufda, com medo de perder
essas pessoas,

0 que importa

em quem mandar tern tirado

partir dai, perder

0

0

e0

0

numero de subordinados.

sana de muito gerente

ninguem quer ter a

prestfgio interno; para

a

medo de

incompetente

naD ter

que teme, a

poder dentro da empresa: esquece, porem, que ter poder nao e

ter em que mandar, ms sim poder fazer. 0 problema
sabem mais fazer, e af passam a trabalhar contra

0

e que, normalmente, eles nao

processo de terceirizayao.

2.12.2.4 Falta de parametros de prec;:o

A terceirizac;:ao, no Brasil, nao

e

uma pratica totalmente difundida.

Justamente por isso, podera ocorrer uma falta de parametro de prec;:os.E preciso
aperfeic;:oar0 conhecimento dos custos de produc;:ao.

2.12.4.5

Ma escolha da parceria

Uma ma escolha dos parceiros pode causar grandes prejuizos.

E

necessario saber escolher bem as em pres as parceiras. Antes de tudo, definir uma

30

politica de terceiriza9ao que esteja dentro dos valores da empresa. Depois,
identificar as areas a serem terceirizadas.

So mente ap6s estas etapas

e

que

0

contralo devera ser assinado, caso contrario corre-se 0 risco de escolher urn mau
parceiro.

2.12.4.6 Ausencia de especializa9ao

A ausencia de especializa9ao loi, por algum tempo, encarada como um
aspecto negativo. Mas, hoje, as empresas estao investindo no empregado
polivalente que conhece naD 56 uma larefa, mas varias,
As redes de franquia, vern obtendo muito sucesso na capacitagao de seus
franqueados,

atrav9S da

criac;ao de unidades-padrao,

nas quais 0 franqueado

treinado para assumir todas lun90es daquela unidade de neg6cio.
Entre autras desvantagens

que pade-se

citar ...

};>

Necessaria controle sobre a rede

);0.

Estrutura de comunicac;8,o complexa

:;..Liquidez maior
):>

Dependencia de fornecedores aumenta

;,. Qualidade nem sempre

e assegurada "

):>

Dificuldade no aproveitamento dos empregados

):>

Aumento da dependencia de terceiros

;,. Rela9ao com sindicatos
;,. Desconhecimento da Alta Administra9ao

:>

Resistencia e conservadorismo

;,. Dificuldade de se encontrar a parceria ideal

e
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~ Risco de coordena,ao dos contratos, lalta de parametros de custos
internos

~ Custo de demissoes

>-

Conflito com as Sindicatos

~ Desconhecimento da legisla,ao trabalhista.

2.13

LEGISLA<;iiO NA TERCEIRIZA<;iio

No Brasil, nao ha ainda legisla,ao especifica tratando de terceiriza,ao.
Nesse

casa,

podem

ser cometidas

violayoes

contra

as direitos

dos trabalhadores.

Embora as leis trabalhistas normalizem a prote,ao ao trabalho. Na terceiriza,ao,
ha um menor controle sobre este, devido

a

responsabilidade que se transfere a

terceiros, longe das aten,oes da empresa principal. Esta ausancia de leis mais
especfficas,

com

urn periH

difusao da terceirizayao.

mais

liberal e menes

assistencialista,

Par iSso, deve~se reportar ao canceito

atrapalha

a

de empregado

e

empregador para poder elaborar, por exclusao, os Iimites juridico-trabalhista da
chamada rela,ao de terceiriza,ao.
o conceito de empregado, segundo

0

artigo terceiro da CLT:

"Considera-se empregado toda pessoa fisica que prestar servi,os de
natureza nao eventual a empregador, sob dependencia deste mediante salario".
Desta definigao legal, obtem-se quatro requisitos para a caracterizagao do
empregado:
~ se faz necessario ser pessoa fisica (pessoalidade);

>-

nao ser eventual;

»

S8r

>-

reeeber

subordinado
salaria,

hierarquicamente;
prestando

e

as servi90s

pessoalmente.
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2.14 COMO ELABORAR UM CONTRATO DE PRESTAyAO DE SERVlyOS

Oefinido

0

prestador

de servi'to, devera

assinatura de urn contrato, que danl

0

a empresa

contratante

propor a

aspecto formal a relayao entre as partes.

Com a pratica da terceirizaC;ao a formalizac;:ao contratual S9 torna urn instrumento
de apoio e suporte da operayao, responsabilizando 0 prestador de serviyos,
estabelecendo

regras

de

relacionamento,

e

dando

uma

base

juridicamente

adequada a relayao.
Alguns pontcs basicos deverao

sar observados

na

caracteriZ8y8.0 deste

documento, lais como:
a) deve-se observar

0

contrato social, definindo bern, as obrigayoes

e direitos de ambos (contratante e contratado) bern como atividades
fins, porque devem diferir para que nao haja vinculo empregaticio.
b) entre as partes deve haver posicionamento equilibrado para que
nao haja subordinayao de uma parte ou outra.
c) nao sa dave detalhar clausulas contratuais em vista da autonomia

de ambas que tern que ser sempre observado, pOis a descriyao
detalhada

das

(principalmente

operagoes
0

no

contrato

submete

as

partes

prestador) a trabalhar como se fosse urn

"departamento disfaryado".
d)

e sempre

born incluir no contralo uma clausula prevendo 0 risco

do tomador de vir a ser interpelado judicialmente por uma obrigayao
trabalhista nao cumprida pelo prestador, nesta mesma clilusula
contratante

podera interpelar judicialmente

0

0 prestador para que haja

ressarcimento dos prejufzos.
e) 0 artigo 879 do C.C. "Se a prestayao do fato se impossibilitar sem
culpa do devedor, resolver-se-a a obrigayao; se por culpa do
devedor, respondera este por perdas e danos" e

0

artigo 880 do C.C.

"Incorre tambem na obrigayao de indenizar perdas e danos

0
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devedor

que

recusar

a prestay8.o

a ele

imposta

au 56

per ele

exeql.ilvel", vem defender as direitos do eredor.
f) no contrale,
"vantagem"

recomenda-se

com

esla,

pais

que

contratante

0

assim

quem

acaba

naa queira levar
perdendo

e

0

trabalhador, neste caso 0 direito do trabalho protege 0 lunciomirio
garantindo-Ihe todos os seus direitos
contratante e

0

prestador. Por isso

0

e

responsabilizando

assim:
- Introdu,80
·Objetivo
•As partes envolvidas
- Obriga,oes
•Participa,80 das partes
- Prazo de

vigencia

- Pre,o no periodo
- Condi,oes de reajuste
- Forma de pagamento
- Execu,80 das tarelas
*

As tecnicas

•Uso tecnol6gico
*

Treinamento e desenvolvimento

•Parametros de medi,80 da qualidade
- itens de controle/auditoria operacional
- Forma de

rescisao

- Garantias
- Riscos
- Responsabilidade das partes
- Repara,ao de eventuais danos
•Como laze-Io
-Oloro

0

contralo de presta9ao deve ser
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*

Discussao

dos Ifderes

- As assinaturas

•A data
As testemunhas(duas no minimo) (art. 135 CC)

2.15

NO BRASIL

TERCEIRIZAC;;iio

A terceiriza9ao
desembarcou

nos

naD e

urn fenomeno

atual, tampouco

no Brasil. Aqui ela

an os 50 junto com as montadoras de automoveis,

sua grande arrancada
A terceiriza98.o,
mfdia especializada,

no entanto,

56 poda sar sentida mais recentemente.
em sua

COnCeP9aO modema, frequenta

entretanto,

no meio empresarial

constantemente

brasileiro

e

ainda

a

menes

difundida do que parece, embora seja bastante oportuna para a criayao de
empregos e gerayao de riquezas atraves do fortalecimento das pequenas
empresas.

Apesar de todos os beneficios proporcionados pela terceirizayao, ela
encontra no Brasil urn poderoso inimigo.
Sabe-s8

que

beneffcios

sla

56 sao

oferece

resultados

0

imediatismo da maiaria dos executivos.

no curto

real mente percebidos

nos medias

prazo,

contudo,

e long05

seus

maiores

prazos.

Uma pesquisa realizada pela Price Waterhouse revela que seis em cada
dez empresas

pesquisadas

parte de suas atividades.

nBo tem a menor vontade de transferir para terceiros
Entretanto,

existem areas onde a terceirizayao

vigora,

sendo as principais: alimentayao ( 63%), transporte (54%), seguranya (46%),
construryao
empresas

e

montagem

reconhecem

proporcionar

(41 %)

e

consultoria

que a adoc;ao do novo

vantagens.

Do Universo

pesquisado,

produyao a terceiros e estao satisfeitas,

organizacional

(22%).

Muitas

co nee ito de contratac;ao possa
5% entregaram

no entanto,

apenas

parte de sua

15% admitem

que

obtiveram os resultados esperados.
Sao
decorram,

fortes

os indlcios

principalmente,

de que

esses

da inexperiencia

resultados
das empresa

observados

no Brasil

com a terceirizac;ao.
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Muitas

vislumbraram

Talvez

par

ela continuara

da maiaria

seus custos,

Ihes pareya

consolidando

S8

parte do cotidiano
A

reduzir de imediato

a terceirizayao

i550

0

que nem sempre

dispensavel.

no meio empresarial

Porem,

brasileiro

tudo

ocorre.

indica

e passando

que

a tazer

das empresas.

transferencia de servic;os para terceiros

S8 constitui

hoje, mundialmente,

uma marca de modernidade e de competitividade. Sua pratica nasceu nos
Estados

Unidos e consolidou-se

nos

an os 50. 0 setor que mais

terceirizou

S8

no

Brasil, foi a industria, principal mente, as multinacionais de autom6veis.
A industria

automobilfstica

brasileira

seguiu

a trilha de terceirizac;ao

da mao

de obra, discordando da visao tradicional de contrata,ao de empregados. 0
trabalho,

sob

ponto

0

de vista

legislativo,

nao era considerado

como

uma

mercadoria. Portanto, nao haveria necessidade de intermedia,ao, devendo a
empresa

contratar

pessoalmente

diversos

fins. A industria

quando

solicita

consideradas

todos

automobilfstica

os servi\=os

de outra

os

seus

empregados

acaba

praticando

empresa

para

para

exatamente

realiza\=ao

os

0

mais

contn3rio,

de tarefas

nao

essenciais.

No Brasil, a viabiliza,ao pratica da terceiriza,ao loi implementada atraves
de decretos-Iei " n' 1.212 e n' 1.216, em meados de 1960, que abriram um
precedente II contrata,ao de servi,os de seguran,a. Este lato, por si, bem revela
o carater
direto

impositivo

do capital

coincidente com
mediante
sua

da liberaliza9ao
e em

0

execu9ao,

bancaria

de

inauguraram

de mao-de-obra,

garantias

em beneffcio

trabalhistas,

Antes disso, a firma se obrigava

sem

recorrer

responsabilizando-se

assistencialismo

das

medida

esta

periodo da ditadura. Nasce a possibilidade de contrata,ao

intermediagao.

mao-de-obra,

de contratagao

detrimento

prote9ao

a terceiros,
pelo

WWW.I.i-:IIlSONFAKIAS.AI)V.IIRffFRCEIRI.IITto.n.

funcionario

ao trabalho.

esse procedimento,

nao

Portanto,

a empregar

importando
ao

diretamente

a atividade

proporcionar-Ihe
os serviyos

hoje tao comum.

de

em

todo
seguranya

0
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2.16

TERCEIRIZA<;AO

A maior
internos

dificuldade

e externos

sua correta
aspectos

manuten9ao.

!idar com os Recursos
pala implantayao,

mas paueD

a respeito

contribuem

Humanos

-

bern como

na

do tema

abordam

no que compete

as

sejam elas:

Empregados;
Empresarios;

:>
:>

empresarios
dirigentes

:> e

- parceiros;
sindicais;

a comunidade

redu9ao

de

em geral.

no mercado,

p6s-guerra

havia

mostrava

e

custos

pemanecer

precedentes.

uma

necessidade

A demanda

Com

e consumidores

prospero

e

passlvel

0

A

mercado

dal,

de ser cortado.
produto.

veio

Porem,

como

metodos

Reduzir
0

mundial

quem

total

e

e novas

mercado

tecnologias

S8

parecia

tanto de insumos

expansao,

com baixo custo de

com a qualidade,
neste

0

pretende

No perfodo

de urn crescimento

abundantes,

em rapida

contexto,

reinava

urn clima

estava

apoiada

deste

processo.

e vender.
conseqi.Jemcia

para

subtrair

custos tornou-se

maior

para

desfrutava

produtos

preocupados

administrac;ao,

de custos

a partir

ordem

como internacional.

de recursos

em dois pilares: produzir

A revisao
Buscou-se,

de

de reestruturayao

por novos

menos

otimista.

prioritariamente

palavra

A economia

Junto a isto, dispunha-se

como de mao-de-obra.
produvao

hoje

tanto a nlvel nacional

avido por inova90es.

inesgotavel.

vender

e praticos,

envolvidas,

~

A

sem

e

inicio, passando

S8U

Os artigos e obras escritas

legais

das pessoas

~

na terceiriza98.0

- desde

tecnicos,

rela90es

E AS PESSOAS

desafio

agora

inevitavel

tudo

que

fosse

tao importante
e faze-Io

sem

superfluo

quanto

ou

produzir

comprometer

e
a

qualidade.
Nao
melhor

e

por acaso,

qualidade

terceirizavao.

e menor

que a empresa
custo.

excelente

E nem foi por acaso

e

aquela

que

que passou-se

produz

com

a adotar

a

37

Par isso, ao implantar-se
criteriosamente

qual
ela

organizayoes

que necessitam

tada cerieza,

a terceirizayao

o ganho obtido atrav8S
sem ferir a qualidade,

de quadro e compra

2.17

de servi90s

A terceiriza9ao
realizada

e a achado

bern
Ela

modernas

e administradas

aceita,
se

A globaliza9ao
competitividade
duvida

que

resultados

sem

vinculo

0

em vista

para

e a busca

e anacr6nico

as

empresas

A

desde

que

aplicac;ao no

sistema
que

tributario

pretendam

de

mao-de-obra

busca

sem

de novas

vinculo

das empresas.

de urn trabalhador

reduz

crescente

ser

patamares

con stante reduryao de custos

valor nominal

consideradas

arcaico

0

privada,

do contratante.

com eficiencia.

pode contar com os melhores
sao as areas

supervisao

Uma

custam

do seu salario.
custos.

os quais, somados,

A terceirizaC;ao

DO SECULO

do seculo da administra9ao

indispensavel

empregaticio

indiretos,

e terceiriza98.o.

Gusto, e isso naD

ADMINISTRATIVO

aos balan90s

sociais

a mais do que

impostos

redu9ao

das empresas

a utiliza9ao
favoraveis

que S8 saiba que

reduc;8.o dos custos fix~s,

na

tal redu9ao

preciso

as
com

Redu9ao

de mercado

exige

FIPE, as encargos
120%

tendo

mostra

E

para

unico interesse,

de forma gradual.

com criteria e sob permanente

e

alternativa.

de baixo custo, e pura e simplesmente

ACHADO

nacional.

Brasil

asia tambem

de servit;:os de baixo

TERCEIRIZAC;:AO:

analisar-se

asia

tranquilizador

S8 esla for 0

asia fad ada aD insucesso.

a que pode significar

ha de

ao adolar

urn instrumento

demitir pessoas.

da lerceirizac;8.o

au compra

terceirizac;8.o,

de

da empresa

naD pode servir como

Certamente,

de quadro,

urn processo

foco de interesse

0

a qualidade
servic;os.

estrategicas

No

equivalem

e nao

empregaticio
pesquisa

Brasil,

utiliza9ao

traz

realizada

para a empregador
A

de
resta

pela

de 104 a

de mao-de-obra

contabilizam-se

sessenta

a 31 % do nosso PIB.

indispensavel

das

empresas,

0 que nao pode se terceirizar
de uma empresa.

Resume

ou seja,

no momenta
aqueles

casos

38

em que a empresa

leve

de voltar

atras,

recontratando

seus ex-funcionarios

porque houve comprometimento da qualidade dos serviyos prestados.
A terceirizayao

e

usado corretamente.

Ela

tuda, urn instrumento

de

0 principal instrumento de competitividade desde que

naD

representa

nenhum

risco. Ao contra rio,

e

antes de

sobrevivencia.

2.18 CUSTO OCULTO DA TERCEIRIZAQAO

A terceirizagao

S9 da atrav9S

das

mudanc;as

tecnol6gicas,

como

0

desenvolvimento da tecnologia de informa9ao e de comunica9ao. A economia das
empresas sofrera

alterat;:oes, oferecendo

vantagem de custos

res posta racional a acirrada competiyao internacional e a

au como

mundial. Com essas mudanc;as,

a competitividade

que dominavam

mercado em Situ8c;8.0 complicada, abrindo

a sua area de

uma

recessao economica

cresceu deixando as empresas

partas

para pequenas empresas que possuiam a qualidade padrao, mas que as "megaempresas" naD as deixavam se destacar.
A terceiriza9ao 13vista como um corretivo de custos. Sendo assim, para que
um departamento pudesse continuar em ativa, teria que se defender em termos
financeiros. Isto 13,0 lucro gerado precisaria ser significativo em rela9ao ao custo
do capital mobilizado.
Com a terceiriza9ao as empresas procuram distinguir entre atividades em
que a coordenayao

e central e aquelas

que levam autonomia. Na pratica isso

e

complicado, ha necessidade de coordenar os sistemas funcionais de a98.0 polftica
e cultural.
Quanto ao sistema de planejamento e operayao, desde que
comunicayao seja eficaz, ajuda a manter

0

° sistema de

contato geral da empresa. A ayao

polftica do mecanismo interno para adaptayao e alinhamento da terceirizado com
os objetivos da empresa contratante.
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Antes de resolver terceirizar urn determinado setor devemos analisar S8 a
ausencia

acarreta despesas quando for tamada a decisao de terceirizar setores.

Da empresa,

podemos

perder a flexibilidade

da

conscientiza9ao

e

do

conhecimento, bem como toda a estrategia para redu9ao de custos. A
concentrayao

enxuta

em

urn nucleo

e preferfvel a Dutra

S8

baseia

na premissa

de

que uma organizac;:ao

mais solta, porque 0 espaC;:D criado por ela absorve 0

impacto do problema, e se a reserva de conhecimento compartilhado tenha sido
desmembrada a organizay8.o ficara vulneravel. Outras series de quest6es surgem
com a mudan9a dos relacionamentos humanos, quando deixam de ser
empregados

e tarnam-S8

consultores

au fornecedores,

au mesma

quando

0

trabalho que realizam passa a ser considerado nao central. Ao dar a seus
funciomirios urn alto nivel de apoio material e emocional, uma empresa pode gerar
urn sensa de comunidade

e de entrosamento,

estimulando

seus empregados

a

servi-Io melhor.
A eficiencia

e

a meta principal da terceirizagao,

sucesso e a sobrevivencia

a curto prazo, mas

cultura

e

e da comunidade

igualmente

0

sendo essencial

aprendizado

essencial

para

para

que depende

a sobrevivencia

0

da
e a

prosperidade a longo prazo.
2.t 9

REESTRUTURAQAO PRODUTIVA E TERCEIRIZAQAO

A terceirizayao

vern acentuando-se

com a crise e as press6es

por reduc;:ao

de custo e aumento da eficiencia. lnicia-se na area de serviyos, mas afeta tambem
as atividades industriais.
Dois tipos de terceirizayao

atuam neste caso:

1.

para qualificar fornecedores

2.

para redu9ao de custo via
trabalho,

mesmo

servi90siprodutos.

e aumentar a qualidade de produtos;

precariza9ao das condi90es de

comprometendo

a

qualidade

de
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2.19.1 Volume de emprego com a 1erceiriza9aO

Nao

e

passivel

uma

unica resposta,

pois

cada

caso

apresenta

urn

desempenho diferen1e. Exemplos: a indus1ria de cal9ados do Vale do Rio dos
Sinos aumentou

0

emprego

bern estar do trabalhador,

com a terceirizayao,

mas houve

significativa

salarios mais baixQs, menos treinamento

queda

do

e beneficios

socia is.
Outro exemplo e a industria
terceirizac;ao,

houve

menos

empregos

metal-mecanica de Campinas. Com a
com a mao de obra

mais qualificada,

mas

tambem sem os beneficios sociais das grandes empresas. Entre 1989 e 1993,
ocorreu

redugao do nfvel de emprego

em 20% com

0

aumento

da produtividade

do trabalho de 30%. As explica90es para este fato sao:

>- ad09ao de tecnicas de gestao;
>- tecnologias poupadoras de mao de obra;
;y migra«ao do emprego da industria para as prestadoras

>-

ocasiona

tarn bam

executar

atividade

para a empresa

alguma

de servi90s;

subcontratagao de empresas

a terceiriza98.o

para

contratante.

2.19.2 Dados sobre 0 volume de empregos com a terceiriza9ao a
partir de informag6es

publicadas

na Gazeta

Mercanti!.

.•.Tipos de ajustamentos empresariais das 230 maiores empresas do Brasil
entre

1989 a 1992:
redu9ao de emprego com aumento de faturamento: 68% das
empresas;
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reduyao

de

emprego

com

redw;:ao

de

faturamento:

15%

das

empresas.

II"

Conseqilencias

para

as empregados

que emigram

para

empresas

de

terceiros:
reduyao

de

salarios: 92%;

perda de beneficios: 58%;
pior seguranya: 42%;
maiores jornadas de trabalho: 33%.

Par exemplo,

a Rioeell,

empresa

pioneira

em terceiriza9ao,

empregava,

em

1989, 3.600 trabalhadores. Apcs terceirizar, em 1995, caiu para 1.110. Foram
criados com a lerceiriza98.0

1.700 novas empregos.

Mesma

assim,

sobraram

800

empregados a procura de novas ocupagoes.
2.20 TERCEIRIZACAo E "MENOR SALARIO"

Atividades permanentes da tomadora de servigos , contratagao indireta
terceiriza9ao,

atividade

habitual

e necessaria

e permanente.

ImpossibiJidade

segundo a legislagao vigente, a alteragao au mera atualizagao da denominagao da
velha e conhecida

em 1848.
retirada

marchandagem,

extinta

na franya

ap6s

viloria

Salle, afirma que, a lucro do intermediario nada mais

antecipada

transmuda9aO

do

salaria

do trabalhador

, a "terceiriza9ao"

da mao de obra que ocasiona sensiveis

de encargos sociais, irresponsabilidade

da revolu98.0

e do que

uma

e na verdade

a

lucras, com a diminuiyao

pelas indeniza90es

civis e trabalhistas

e a

paga de salario menores aos trabalhadores, obtendo a divisao do lucro pela
reduyao do salario. As duas empresas

sao vulneraveis

aos principios do direito
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tutelar

e da

integra,ao

do trabalhador

ao que

se

diz

no

contexto

social

e

empresarial.

Ac. l' 1.8088/95.
JUIZ ANTONIO

2.21

TERCEIRIZAR

Algumas

empresas

especializadas
f8sulla

OU Niio:

tambem

franqueados.

Neste

verdadeira

franqueado

incumbe
casa

e a

uma

Dutra

diferentemente

relagao

ideal

26.10.95

exame

substituindo,

par

cujo funcionamento,

E

0 fen6meno

empresas

geralmente

s6

da Terceiriz8g8.0

setor de franquias.

0

A terceiriz8g8.0

uma

estao

de uma estrutura

em venda em menes de 10 % dos cases.

atingindo

FAIOL!

EIS A QUESTiiO

franqueadoras,

a implantagao

CARLOS

forte
palavra

empresa

a prospectar

da corretagem,

em

que

final

na

esla

direcionamento

0

sua

escolha,

e selecionar

S8 estabelecendo
para

cabera

perfil

do

sempre

a

0

franqueadora.
A terceiriz8gao
o suporte
grande

ao lado da franqueadora

aos franqueados

e tenha condiyoes

frachishing

, especifico

A terceirizayao
franqueados,
negocio,

desnecessarias

a empresa

e

for muito

de arcar com altos custos fixos de um departamento

sendo

bem

poderao

mais tempo

que se enquadrarem

que nao deve incluir a supervisao
a pen a quando

de

e completo.

pois estes,

tendo

so nao valera

para selecionar

no pertil

e de corretores

aplicada

trani

concentrar-se

desejado,
que buscam

resultados
na atividade

candidatos

nao perdendo
sua comissao.

para

0

principal

,so atendendo
tempo

com

setor

de

de seu
aqueles

entrevistas
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2.22

A FRANQUIA

Atua

como

- UMA TERCEIRIZAyAO

franquia traduz

A

diferen,a

canal

de

uma

alternativa

distribuilf8.0

de

a concorrencia,

em rela,ao

DE SUCESSO

eficiente
bans

ha urn

onde

de cresci menta

e serviyos

ao

equillbrio

empresarial.

proporcionar

de resultados

uma

entre os

participantes.
A empresa,

ao

A franquia

opera.

anos para

S8

possibilidade
retorno

S8

tornar franqueadora

t8m urn crescimento

firmar.

Todo

cuidado

e

pouco,

de born exito empresarial

de capital

investido.

, passa

urn tanto

a enobrecer

pais

0

empresario

do seu franqueado,

Luera continuo

produto

0

que

lento pais leva em torna de Ires

para poder

deve

verificar

que espera

obter

dar continuidade

a
urn

no seu

neg6cio.
Uma vez determinada
da marca

parte

para

cuidadosamente
problemas

recebe

nao

acaba

pronto. Apenas

capacitado

para

com parceiros
constituindo

participa

a responsabilidade
terceiro,

a franqueabilidade
franqueador,

selecionados

e distancias

A franquia
franqueado

S8r

diretamente

se encarrega

do sucesso
a tomar

0

do neg6cio,

partilhando

conquistar
altamente

novas

clientes,

diferenciada

da produltao
de distribuf-Io

ou fracasso

empresario

detentor

com
e

terceiros,
eliminando

motivados.

uma forma

lugar que caberia

0

do negocio

comercialmente.

do neg6cio,
aD produtor.

a

de terceirizaltao.

do produto,

visto

que

Assume

na qualidade

ja

0

toda

de urn
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2.23 CASOS QUE NAO PODEM SER CONFUNDIDOS COM TERCEIRIZAyAO

2.23.1 Home-based work - trabalho baseado em casa

Trabalhar em sua propria casa, ao inves de eomparecer no eseritorio ou
fabrica, nao pode ser confundido com terceirizag:ao.

local, que usualmente

pade ser indicativa de que
qual trabalha, caracterize
ser empregado
a comparacer

Exercer

atividades

fora do

seus chefes, colegas ... , empregam para trabalhar, nao
0

vfnculo existente entre a pessoa e a empresa,

uma terceiriz8C;:8o do trabalho.

Poda-se,

regular de uma empresa e trabalhar em casa, nao sendo
no local de trabalho.

Fala-se

que, futuramente

trabalhar a malaria em casa, pois a informatiz8c;:ao,

para a

perfeitamente,
obrigado

, as pessoas

irao

cada dia, fica mais sofisticada.

Na verdade , trabalhar em casa, ja ocorria antes da Revoluc;ao

Industrial no sEkula

XIX. Os artesaos e comereiantes moravam em loeais de trabalho em que viviam.
Portanto, trabalho em easa, " home-based word" , nao e tereeiriza,ao. Esta
pode ocarrar com terceiros,

trabalhando

pela empresa

contratante,

mesmo

em

casa, se eles forem autonomos ou firmas individuais.

2.23.2 Trabalho temporario

o trabalho

temporario

nao deve se confundir com terceirizaya.o.

na contrataya.o de trabalhadores
com

a

empresa.

Funyoes

e

temporarios,
cargos

muda-se

continuara.o

Primeiro,

0 Vinculo que eles tern
existindo

nela,

sendo

administrados e desempenhados por outros individuos que trabalham sobre outro
regime. A empresa contratante livra-se da eonstru,ao gradativa de um passiv~
trabalhista,

que a obrigada a manter com seus empregados

regula res, bern como

de uma sarie de encargos legais. Na terceirizaya.o, alam de mudar 0 Vinculo com a
empresa

contratante,

os indivlduos

executores

do trabalho

sao

os pr6prios
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trabalhadores que

S8

transferem da contratante a

contratada, deixando de fazer

parte do rol de atividades executadas pela contratante.
Segundo, os contratados permanecem pouco tempo dentro da firma - a lei
brasileira naD permits que urn temporario permans9a por mais de tres meses. Sa
islo aconiseer, passa a

S9

caracterizar urn vinculo empregaticio, mesma que

naD

haja contrato assinado entre ambos. Nas terceiriza<;oes, os executores de
trabalho, que exeryam na propria firma contratante, sao funcionarios dos terceiros
contratados,

as quais

sao responsaveis pel os salarios, beneffcios e encargos

desses trabalhadores.
T erceiro,
proximamente

0

a

empresa

contratante tern a

expectativa

problema de suprimento de pessoal para

0

de

resolver

trabalho executado

com a dispensa desses trabalhadores temporarios. Casa contrario, tenderia a uma
solu9ao permanente e naD proviso ria. Nas terceirizayoes, a empresa contratante
tern urn problema de execuy8.o. que, no casa, transfere em definitivo todas as
taretas de execu9ao para as terceiros contratados. Portanto a trabalho temporario

e " aquele

prestado por uma au mais pessoas a uma empresa, para atender a

uma necessidade transitoria, seja para substituir urn funcionario temporariamente
afastado, seja para suprir uma earencia de mao de obra em epoeas de pieo de
trabalho."

2.24 TERCEIRIZAyAO - 0 QUE DIZEM OS SINDICATOS

Inegavelmente, eles ojerizam as tereeiriza90es. Um temar permanente dos
presidentes de sindicatos.
Sao tOlalmente contra a terceiriza9ao. Existem 3 efeilos negativos para as
quais as sindicatos nao topam as medidas de lerceirizar lomadas par empresas.
Uma vez que estas medidas tern efeilos particulares e importantes sabre as
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estrategias adotadas pelos sindicatos e no longo prazo amea9am ate mesmo sua
sobrevivencia.
~ Uma terceiriza9ao reduz em alguma medida
empresa,

quer dos sindicalizados

0

contigente de pessoas da

ou nao da categoria.

~ A terceirizag80 feila a revelia do sindicato poe em risco a credibHidade
dos dirigentes sindicais perante os empregados. A reelei9ao se torna
arriscada.
)-

As terceirizac;oes

feitas

mesma como entidade

sem

consulta

representativa

ao sindicato

enfraquecem

dos empregados,

0

debilitando·os

em decis6es internas e externas das empresas.

2.24.1 0 que dizem alguns presidentes de sindicato ..

Osvaldo Martines

Bargas,

ex-presidente,

e agora, secretario

do Sindicato

dos Metalurgicos do ABC "para a classe trabalhadora, as conseqO,mcias do
processo

de

modernizac;ao

produtiva

sao

cada

vez

maiores,

resultando

a

substitui9ao do trabalho humane por maquinas de comando numerico, a
terceiriza9ao, a relocaliza9ao de unidades produtivas, as mudan9as da classe
trabalhadora, a individualiza9ao das rela90es de trabalho, a precariza9ao dos
vinculos trabalhista,

desemprego estrutural e

0

0

aumento do mercado

informatico, entre outras,"
Para Manoel Blanco, do Sindicato dos Bancarios da Grande Sao Paulo, a
terceirizac;ao tern side realizada

pelos bancos,

empresas

que sao criadas

pelo

proprio grupo economico, emprego de uma mao-de-obra temporaria, emprego de
estudantes

estagiarios.

procedimentos

adotados

franquias

e a real contratac;ao de terceiros.

pelos bancos

significam

a transgressao

Todos estes
de leis sobre

tributos trabalhistas, sigilo bancario ou prote9ao da saude do trabalhador, aquela
terceiriza98.0

cuja finalidade

€I

fraudar

0

contrato

de trabalho,

e que deve

ser
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combatida. Volta-se diretamente contra 0 trabalhador, da forma como vem sendo
implantada. Para finalizar, a diminui9ao de salarios, porque empresas terceiras
obtem lucro do trabalho alheio.
E uma reduyao dos empregados,

como

con sequencia,

diminui as

integrantes da categoria.
Existe

0

desrespeito as conquistas feitas pelos bancarios e quebra de

jornada de seis haras diarias, as frustrac;:oes das norm as coletivas de trabalho em
favor dos empregadores".
2.25

A TERCEIRIZA<;AO NA INDUSTRIA AUTOMOBILisTICA

2.25.1 FIAT

Transferiu

para

a Usiminas

toda a sua linha de prensas.

Assim,

enquanto suas concorrentes compram bobinas de a90, fazem todo 0
processo de desbobinamento , corte e estamparia, a FIAT jil rscebe pronta
lodas as estampas

que necessita.

fixos e urn espac;:o

Economiza

tempo, mao-de-obra,

com 18 mil operarios que produz

0

masma

ativos
que a

Volkswagen com 30 mil funcionarios.

2.25.2 FORD

Produz

0

FIESTA.

93

robes

aumentaram

em

cinco

vazes

a

automa9ao. Antes, havia 8 mil empregados, agora, ha 6 mil. Terceirizou 0
setor de montagem de pneus ( aro, pneus, rodas ) para a Goodyear. A
prepara9ao de tintas mudou para a Tintas RENNER.
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2.25.3

VOLKS

Situada em Rezende - RJ com 500 empregados produz
volume da Scania

e Mercedes Benz

tambem

junto vieram

2.25.4

MERCEDES

os fornecedores

para denlro

Oemitiu, em menes de uma semana,

setor, diversos

carroceira
concorrentes

sobre

chassi),

0

disputam

mesmo

da fabrica.

em sua fabrica

onde produz onibus, 1.200 empregados. Deixou de
vefculos(montar

0

pais terceirizou sua montagem e

0

passando

mercado.

em Campinas,

encaro9ar
a terceiros.

Essa competiy8.o

seus
Nessa
garante

a qualidade e a quantidade, fato documentado por pesquisa, reatizada pete
DtEESE em maio de 1993

em 40 empresas que terceirizam suas

atividades.
62%

terceirizaram

atividades

35%

terceirizaram

apenas

2,5 % terceirizaram

2.25.4.1

de apoio e de produy8.o;

atividades

atividades

de apoio;

produtivas.

Aspectos Negativos

~ Dificuldade

de

aproveitamento

dos

empregados

treinados;

>-

demiss6es

}>

falla de parametres

>

custo das demiss6es;

na fase inicial;
de pre90s

nas contratatyoes

iniciais;

ja
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~ rna escolha dos parceiros de neg6cios;

2.26

PRINCIPAlS

>-

>-

aumento da depend€mcia de terceiros;

»

rna administra,ao

do processo;

PASS OS PARA UMA TERCEIRIZAvAO

Explicar

previamente,

de forma

clara,

0

BEM SUCEDIDA

que

S8

pretende

com a

terceirizayao;

»

Tratar

de forma

proativa

0 problema

das demissoes

do pessoal

que

sera substituido;

»

Produzir edital de
obriga,oes
em detalhes

concorrencia explicando com clareza as deveres e

de am bas as partes, de forma que
0

que

e esperado

0

terceirizado

conhe,a

dele antes de se comprometer.

Flexibilidade:
Prof.: Nadia

Novo paradigma

Tremea

- Mestre

tecnol6gico
em economia

50

3. TERCEIRIZAQAO

NA VOLVO DO BRASIL

Em 1977. inaugurou-se a fabrica da Volvo do Brasil Motores e Veiculos
LTDA, a qual instalou-se com 0 intuito de produzir 6nibus e caminh6es pesados.
Seu mercado se voltava para toda a America Latina. Nessa epoca, a empresa
utilizava·se
samenle

do conceito administrativo

come90u

a ser

analisado,

de manufatura.
com

maior

0 conceito T erceirizayao

intensidade,

em

meados

da

decada de 90.
Dasse
passaram

perfodo

em

diante,

a ser terceirizados.
internos:

diversos

Pode-s9

setores

dividir os serviyos

telefonia,

xerox,

chicotes,

seguranc;a

A Volvo
produyao

medica

e Quiros.

do Brasil

iniciou

e essa experiencia

chassi,

patrimonial,

seu processo

industriais

contratac;ao

de

eletrica, entre outras ...

tubas,

pinturas,

processos

em duas partes:

jardinagem,

funcionarios, obras civis, mecanica,
externos:

e

pneus,

montagem

transporte
de pneus,

de Terceirizac;ao

coletivo,

assistencia

em sua area

de

iniciou em 1995.

Segundo LEIRIA, " A empresa deve se preocupar com sua atividade
principal".
A Volvo possui muitos segmentos que podem ser terceirizado, mas
inicialmente

efetivou

apenas

duas terceirizay6es:

a de chicotes

e de chassi.

3.1 COMPARAQAO DO PROCESSO: ANTES E APOS A TERCEIRIZAQAO

Contava-se
rebitagem

e

alimentavam

a
soldadas,

aproximadamente

furayao.

Haviam

as peyas

processo
rebitadas

com
duas

e outra movimentava

iniciava

ao receberem

juntamente

30 funcionarios
pessoas

da

divididos
area

de

em pre solda,
materiais

que

os chassis.
as longarinas,

com as pre-montagens.

as quais
Os chassis

eram

furadas,

prontos

eram
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deixados no patio em produyao de dais dias ,alimentados na linha de acordo com
a sequencia. A produyao de 6nibus, utilizava-se basicamente do mesmo processo.
Todos os componentes eram fornecidos pela propria Volvo.
Quando
aconteeer,

havia

algum

era imediatamente

problema

com montagem

,fato este

corrigido sem maio res problemas.

incomum

Os cases

de
mais

graves aconteciam quando havia alteraqao de sequencia de linha e antecipaqao
de veiculos.

Este, urn dos motivos para que

S9

tivesse

dais dias na frente da

produqao.
Ocorrido a terceiriza9ao, vieram funcionarios da empresa terceirizada,
aprenderam

0

sistema de montagem durante um determinado periodo, e logo

apos a terceirizada assumira a montagem.
Funcionarios fcram transferidos para a terceirizada e outros remanejados
pela Volvo para outras

areas.

Sabe-s8 que os que fcram para as terceirizadas depois de urn determinado
tempo foram dispensados, os poucos que permaneceram, tiveram seus salarios
reduzidos ,menos beneficios dos quais tin ham quando funcionarios Volvo.
Os que foram remanejados pela Volvo, a maioria, tiveram rescisao de
contrato, na primeira dispensa em massa ocorrida na Volvo do Brasil.
Ap6s terceirizar houve muitos problemas tais como: lalta de luraqao; lalta
de rebitagem; solda mal feita;, atraso no fornecimento (casos esses muito
Irequentes);

perda de produ,ao, a qual trazia transtornos para a gerando

demanda de horas extras para recuperar tais perdas.
Nao se sabe se a terceirizada arcava com as despesas ,por nao fornecer a
quantidade necessaria e nao honrar com a qualidade exigida pela a empresa.
);>

Aspectos positivos para a empresa:
Liberaqao de area
Reduqao de custo
Qualidade assegurada
Diminuiyao de encargos sociais
Reduyao de funcionarios
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>-

Aspectos

negativQs

para funcionarios:

Redu9ao de beneficios
Explora9ao de mao de obra
Redu9ao de salario
Em 1997

ea

area de Chicotes que

da inicio

ao processo de terceiriza98.o.

Esta porem, um pouco mais complexa devido a dificuldade de montagem
necessitando

de mao-de-obra

experiente e especializada.

Houveram treinamentos, mas acredita-se que
assim, a empresa
antes

produzisse,
Havia

fun90es,

terceirizada
antes

no setor

desde

0

acreditava

0

tempo foi minimo. Mesma

ja tar todos as condi90es

,pais quanta

teria luera.
cerca

corte

de

de
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cabos

funcioniuios

,aplica98.0

de

que

executavam

conectores

diversas

e

terminais,

espaquetes, amarra90es e teste dos chicotes em bancadas.
Como eram simples os problemas apresentados em chicotes, logo havia
uma imediata

corre9ao.

Apes terceirizar,

a Volvo encontrou

muitas dificuldades,

pais eram

fornecidos chicotes fora do especificado, curtos ,conectados errados, chicotes
considerados variantes(pouco usado) em grande quantidade, e os considerados
normais (usados em todos os veiculos )fornecidos em pouca quantidade.
Saldo errado.
conferencia

e

0

estoque

Pois como a qualidade era assegurada, nao havia
fisico

naD

representava

0

contabil.

Na tentativa de reduzir estoque e minimizar problemas, as chicotes em sua
grande maiaria passaram a ser entregues em kits. Mas nac toi 0 suficiente. Logo
os montadores encontravam a falta de algum componente, porem
em alguns

cases

questionava

e

0

chicota

era cobrado

a terceirizada

novamente.

Tantos problemas ocorreram que esla terceirizada naD faz mais parte do
rol de fornecedores para a Volvo.
tivesse sido bern organizada.

Islo

poderia S9r evitado S9 a terceirizayao
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A nova terceirizada

no inicio contava com pequenos

problemas

em vista

a

outra. Hoje, ja esta adaptada ao sistema Volvo.
Neste setor nem todos os funcionarios foram
pela terceirizada.
Foram

aproveitados

pela Volvo, nem

Houveram dispensas imediata.

feitas perguntas

sobre terceiriza980

funciomirios da Volvo com

a

relac;ao as areas terceirizadas na companhia.

3.2 ENTREVISTAS

Segue

abaixo

entrevista

realizada

funcionarios e colaboradores

com alguns

desta empresa.
3.2.1

Elcio, trabalha ha 16 anos na Volvo e atua na

funyao de

coordenador da Equipe da Qualidade.

Qual seu pareeer sobre a Terceiriza9ao realizada na Volvo?
R: As T erceirizac;oes
algumas pessoas
que

S8

feitas na Volvo,

,e na grande maiaria

refere a economia

quanta

0

fcram

de interesse

resultado nao foi

na qualidade

0

pessoais

desejado,

de

tanto no

e quantidade.

Qual sua opiniBosabre a Terceiriza98a na Industria Autamabilfstica?
R: As industrias
terceirizando
pensar

na

somente
satisfac;ao

principalmente

automotivas
pensando
do

para tentar competir

em reduzir

cliente,

assim

com

0

valor do produto,

0

como

na

qualidade

mercado,

esta

deixando
do

produto

de
e

nos funcionarios como seres humanos,

Qual sua sugestao para que a terceirizada venha melhorar a produ,ao
na Volvo?
R: As areas terceirizadas
pr6prios funcionarios

para que

deveriam ser primeiramente
eles pudessem

mesmo fazer urn projeto para que a empresa
reduzir custo,

assumir
pudesse

conversadas
a terceirizac;ao

melhorar

com os
ou ate

a qualidade

e
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Qual seu parecer em rela980 a Terceiriz898.o?
R: Na minha opiniao, a terceiriza,ao esta sendo leita simplesmente para
que as empresas deixem de assumir as responsabilidadestrabalhistas de riscos
existentes

em determinadas

atividades

da empresa

e principalmente

reduyao de

folha de pagamento, gerando com is so maior indica de desemprego.
Qual

seu

parecer

sobre

os

resultados

obtidos

na

Volvo

com

a

Terceiriz898o?
R:

Redu,ao de luncionarios e por consequente, redu,ao na lolha de

pagamento. Esta perdendo qualidade nos servi,os e gerando insatisla,ao dos
funcionarios e dos clientes internos e externos.
Na sua opiniao qual a sugestao para aperfei90ar

0

processo de

Terceiriz898.0 na Volvo?
R: Na minha
pretendidas

para

opiniao

,8

diretoria da empresa

deveria

relacionar

as

areas

terceiriz8c;ao, expondo as motivos e 0 real objetivD, formalizar

urn qU8stionario para que as funciomirios que sao as principais parceiros

no

negocio, forne9am sugest6es au ate mesma formalizarem urn projeto que pudesse
ajudar au evitar a terceirizay8o.
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3.2.2

Danilo, 10 anos de Volvo, hOjeTEicnicode Produyao.

Qual seu parecer sobre as Terceiriza9i5esleilas na Volvo?
R: Hoje temos mais eficiencia
fornecedores

trabalhar

estao

com

terceiriz8c;oes

investindo

os

fornecedores

S8 tivermos

com menor custo do material,

em novos

problemas

meiDs produtivos

utilizando

0

com alguma

tambem

os

0 que tern possibilitado

just-in-time.

trocamos

Fizemos

sete

de fornecedor.

Qual sua opiniB.osobre a terceiriza980 na Industria Automobilfstica?
R: Uma tecnica necessaria para buscar flexibilidade, reduyao de custos e
qualidade.
Qual sua sugesliio , para que a lerceirizada venha a melhorar a
produ9iio na Volvo?
R: HOje temos urn born resultado com as entregas efetuadas pelas
terceirizadas,

a grande dificuldade

na movimentac;ao
o numera

de chassi

de material,
referenciado,

encontrada

que nac estao
0

aqui tern sido a disciplina interna,

adaptados

que muitas vezes

a alimentar

ocasiona

as P8C;8S com

problemas.

Qual seu parecer em rela,iio a Terceiriza9iio?
R: E uma nova tecnica administrativa de estoque que tern sido realidade
para nos da Volvo e que veia para ficar.
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CONCLUSAO

Um novo desafio se aproxima com a chegada do proximo seculo. Todo pais
terel pela frente,

grandes

caminhos para
emprego.

Sa

e novas confronlos,

tendo que partir em busca

de Quiros

corresponder as necessidades existentes, principalmente, de

nao

agir dessa

maneira,

passara

a ser

urn mera

espectador

anonimo, sem perspectiva.
Ira ver 0 avan90

e como

problema

que os demais

a
urn

lecnologico

manter

devem

mais

social,

mantendo

mesmo

em um contexto
0

sem

poder

esla na frente,

que existia desde algum tempo,

par poucos,
estavel.

A

surgiu no
oferta

de

pars quando
empregos

menDS as de subsistencia, estavam

pelo

Com

mundo,

Quem

usufruf-Io.

0

dita as regras

perseguir.

praticado

perfodo

mercadorias,

do primeiro

na vanguarda.

lema terceiriza9ao,

muitos, embora
par

S8

urn certo

padrao de vida

para

0

ja conhecido

a economia
era

bern

ao alcance
brasileiro

par

passava
maior.

As

de tada classe

e seus

familiares,

de inflac;ao disparada.

passar do tempo tudo foi mudando, rapidamente, e ai deparamos

com a atual realidade, bem diferente do que imaginavamos. 0 pais atravessa
uma longa recessao

economica.

Este trabalhador que ve seu local de trabalho substituido por maquinas,
uma

tecnologia

sem

limites,

vislumbra

seus

direitos

desaparecem

no meio

do

esta nova atmosfera.

E,

desemprego e da competitividade desenfreada.
A terceirizac;ao
ao mesmo

tempo,

Existem
rivalizam.
nao.

Alguns

chega

e a opc;ao

opini6es

com forc;a. Participa
para ingressar

dicotomicas

acreditam

0

sobre

e integra

pars no primeiro
a

que a terceirizac;ao

terceirizac;ao,
acarreta

mundo.
onde

desemprego

autores

se

e, outros,
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Se fizermos uma
nao seja aquela

e 0 casa

lerceirjza~aoapropriada, como

ande 56 S8 pensa em livrar-se de encargos

da franquia, que

sociais e salarios,

certamente os resultados nao serao de diminuil'ao de postos de trabalho . Nao
podemos deixar esta terceirizal'ao ir para

lado errado. Ela esta ai e veio

0

historicamente para ficar. Eo a multiplical'ao, agora exponencial da divisao do
trabalho

na era da informatiza9ao

que as empresas
do luera,

possam

racionalizada.

Age como uma alternativa

agarrar para atingir seus objetivos de

S8

reduyao de custos socia is. Desta forma,

via

as

em

maximiza9ao

empresas

podem

participar ativamente da disputa pelo mercado. 0 empresario tem que esgotar
toda a possibilidade

espalto

a admissao

A
S8

de recolocaq8o

do restante

interna e a terceirizada

deve proporcionar

naD aproveitado.

concorremcia esla cada vez mais acirrada, a momento e de mudan98s e

empresarios prosseguirem pensando desta maneira, somente cortando custos

sociais, naD

he. duvidas

que a terceiriza9ao

deixara de ser

0

achado administrativo

do seculo, contribuindo mais para 0 enxugamento de postos de trabalho.
Com esta pesquisa concluimos que as grandes mudanl'as no setor de
servi90s no Brasil, ocorreram em dois momentos:

~ Na decada de 30, com a industrializal'ao;
}:>

E agora com

Terceirizar

e

0

aumento da terceiriza9ao.

Urn pais como

preciso.

0

Brasil,

componente

do mundo

globalizado e aspirante a perdedor do codnome "subdesenvolvido" deve sempre
buscar aperfeil'oar

0

que Ihe for possivel. A terceirizal'ao permite que as empresas

sigam uma linha de produl'ao que vise uma atividade principal. Essas empresas
terceirizam
conclusao

para

outras

da principal,

a prodUltao
Com

de atividades

isso observa-se

0

acessorias,

necessarias

desenvolvimento

a

economico,

especializal'ao dos servil'os, maior competitividade, busca de qualidade, controles
adequados,

aprimoramento

desenvolvimento
humanos,
crescimento.

profissional,

agilidades

das

do sistema
menor
decis6es,

de

custeio,

desperdfcio,
menor

esfor90
valoriza9ao

custo,

Enfim, um alcance de aperieic;oamento.

maior

de

treinamento,
dos

talentos

lucratividade

e
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MISTER,
preocupante

faz a observa9ao de fatores que contribuem de forma

para

a

nao

terceirizayao,

e

dentre

estes

n6s

destacamos

0

desemprego, pois, 0 setor terceirizado por uma empresa nao tem, na maioria das
vezes,

razao

passado

de manter

ao encargo

as empregados

destin ados

aquele

servi90

que

fora

de outra empresa.

Apesar dos contras, a pratica desse novo processo de gestao pode nos dar
a n09ao de quae enormemente grande pode ser considerada a nossa evolu9ao e
quanta

ainda temas

a evoJuir.

As consequencias deste processo de internacionaliza9ao dos Estados, para
as paises

em vias de desenvolvimento,

inicialmente

pela

queda

das

como

barreiras

0

Brasil,

alfandegarias,

tern

S8

sem

caracterizado

que

haja

em

contrapartida um programa de modernizal'ao das industrias e dos demais
segmentos

economicos,

desaparecimento

0

que

provocou

inteiro de certos setores

a

diminuityao e, as vezes,

ate

0

da economia.

Por outro lado, 0 Brasil vinha de uma experiencia estatizante que provocou
urn

eravado endividamento

estagnayao

econ6mica

tributos, incapacidade

externa,

na decada

que,

par

de oitenta,

sua

vez,

gerou

com hiperinflayao,

do Estado em resolver os problemas

uma

grande

excessos

de

sociais, notadamente

um alto indice de desemprego que fez com que milhares de trabalhadores
tivessem que procurar seu sustento no mercado informal.

Com isso, tivemos uma grande massa de trabalhadores, largada
sorte, os quais as benesses
conseguia

alcan((ar,

da nossa legisla((ao

nao obstante

as facilidades

protecionista

a propria

trabalhista

de caracterizar

nao

as rela((oes de

emprego. Mas e que a falta de perspectivas de uma contratal'ao efetiva, aliados a
morosidade decorrente da avalanche de processos na Justil'a do Trabalho, fez
gerar esta horda de desprotegidos.
A terceirizayao

e uma

das alternativas

de flexibilizarmos

0

nosso mercado

de trabalho, haja vista a incapacidade de nossa legislal'ao efetivamente manter as
garantias
excesso

dos sujeitos aos quais ela se destina.
das empresas

nos processos

Nao ha 0 qua

de reengenharia,

nagar,

por exemplo.

houve
Mas

a
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terceirizayao

dos empregados

empresas e

0

pelo menos

Outro ponto que mareca destaque
a inexistencia

de

ea

questao do aumento dos riscos, face

subordina«ao entre as parceiros. Isla exige a criayao de bons

mecanismos de controle do processo, a lim de manter-S8
produtividade

com pie to das

evitou a fechamento

desemprego em massa disto decorrente.

dos produtos,

como tambem

a fiscalizayao

a qualidade e

da contabilidade

da

empresa terceira, haja vista que a legislayao pat ria considera a empresa tomadora
ou

locadora

trabalhistas

do

serviyo

como

Por fim, 0 motivD, lalvaz,
empresas

limitarwse

especialidade

permitem

A terceirizay.3o

nos

0

fraude

Tribunais,

desenvolvimento
nacionais.

pelas

obrigayoes

maior abuso no uso da terceirizac;B.o

de

usa da terceirizay.3o as chamadas

que fogem a finalidade

verdadeira

responsavel

tern sido a seu usa indiscriminado em qualquer atividade.

e necessario
aquelas

solidariamente

da primeira.

especifica

a presta,ao

da empresa,

de um servi,o

areaswmeio, ou seja,

mas que pelo seu grau de

de maior qualidade

da area tim, al9m de fugir aos seus objetivos,

trabalhista,

prevista

ja,

normalmente,

que,

no artigo

9 da CL T, facilmente

oculta

paJas

Neste ponto,

interesses

tecnica.
configura
derrubavel

estranhos

ao

valida e eficaz das relayoes de trabalho dentro das empresas
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