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INTRODUÇÃO 
 

A vantagem competitiva é utilizada pelas empresas como forma de obtenção de 

diferencial competitivo frente a seus concorrentes, nos dias atuais as empresas estão 

cada vez mais sentindo a necessidade de se diferenciar para conseguir uma estratégia 

competitiva e se manter no mercado. Para conseguir tal diferenciação as organizações 

deverão estabelecer uma oferta com características que forneçam razões para os seus 

clientes escolherem o seu diferencial e adquirem seus produtos e serviços. Se a 

organização não possuir os recursos necessários, ou se ela não tiver algumas 

habilidades necessárias, a vantagem competitiva terá vida curta, e fará com que a 

empresa invista e perca os recursos na tentativa de desenvolve - lá. 

Como forma de obtenção de vantagens competitivas e para que as organizações 

possam atingir os melhores resultados em sua especialização, muitas destas estão 

optando pela terceirização de algumas de suas atividades, já que existe uma serie de 

atividades dentro da organização que podem terceirizadas para dar o suporte 

necessário para as atividades centrais da companhia para que estas sejam exitosas. 

Desde que surgiu o conceito de terceirização, esta vem sendo usada e implantada em 

diversas organizações para os mais variados tipos de serviços, já que foi a forma 

encontrada para que os tomadores se concentrem em suas atividades fim, sem que 

tenham que se preocupar com as atividades meio. Tendo em vista o termo 

competitividade, está crescendo o número de empresas que buscam a terceirização 

com vantagem competitiva. Nos dias de hoje as organizações estão sentindo a 

necessidade de criar e sustentar vantagens competitivas e isso tem proporcionado o 

surgimento de novos negócios com o intuito de reduzir custos e tornar os produtos e 

serviços mais competitivos.  

A terceirização tem ganhado destaque nas organizações, pois constatou-se que 

certas atividades por elas desenvolvidas não tinham muita utilidade, daí a necessidade 

de se descartarem das referidas atividades, para que posam fazer apenas aquilo em 

que se especializaram. Com a terceirização as organizações encontraram um jeito 

prático de delegar suas responsabilidades a terceiros, e ao mesmo tempo reduzir 

custos, por esse motivo essa prática vem crescendo com o passar do tempo, pois logo 
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quando pensamos em terceirizar serviços, pode-se constatar que cada segmento tem 

uma forma especifica de exercer essa função, cada ramo procura atuar da maneira que 

possa lhe trazer no futuro um retorno eficaz. Podemos classificar as áreas terceirizadas 

como: atividades acessórias e as atividades-meio.  

Este trabalho tem por objetivo identificar as vantagens que terá uma empresa 

quando está optar pela terceirização visto que quando uma empresa busca terceirizar 

ela obtém maior foco na sua atividade especializada, com isso, centraliza seus esforços 

para alcançar seus objetivos obtendo maior tempo para inovar ou aperfeiçoar seus 

produtos ou serviços. Além disso, ela reduz perdas no processo produtivo, objetivando-

se na melhoria e qualidade do produto, com custo mais baixos e preço menor, aumento 

dos lucros da empresa, gerando eficiência e eficácia em suas ações, distribuição de 

rendas entre os participantes do processo, concentração de esforços na atividade-fim 

da empresa, especialização no serviço, concorrência, produtividade para todo o 

mercado, criação de novas empresas gerando novas contratações e mão de obra 

especializada, a empresa ganhará mais espaço, pois as atividades que antes lhe 

pertenciam foram terceirizadas, não só de pessoal como de material, ocorrerá a criação 

de empregos na terceirizada, um aperfeiçoamento de mão-de-obra, distribuição de 

rendas entre os participantes do processo, na terceirização, haverá uma nova opção 

para o empresário melhorar o desempenho de sua empresa, entre outras.  

Ao final deste trabalho encontra-se um estudo de caso realizado na empresa 

Simpress, uma organização que além de utilizar a terceirização para suas atividades-

meio é uma renomada empresa no ramo de Outsourcing. Através de nossas pesquisas 

e deste estudo tentaremos demonstrar que as vantagens obtidas com a terceirização 

de serviços se sobressaem sobre as desvantagens, já que a terceirização de serviços 

auxilia as empresas a transferir as atividades-meio para fornecedores especializados, 

detentores de tecnologia própria e moderna, que tenham esta atividade terceirizada 

como sua atividade-fim liberando a tomadora para concentrar seus esforços gerenciais 

em seu negócio principal, preservando e evoluindo em qualidade e produtividade, 

reduzindo custos e ganhando competitividade e não perdendo o foco em ramo principal 

de atividade. 
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CAPÍTULO I 
 
 

1. VANTAGEM COMPETITIVA 
 

Vantagem competitiva é um conceito desenvolvido por Michael Porter em seu 

livro “Competitive Advantage” onde ele procura mostrar a forma como a estratégia 

escolhida e seguida pela organização pode determinar e sustentar o seu sucesso 

competitivo. Segundo Porter (2003, p. 35): “a Vantagem Competitiva é uma ou um 

conjunto de características que permite a uma empresa ser diferente por entregar mais 

valor sob o ponto de vista dos clientes, se diferenciado da concorrência e por isso, 

obtendo vantagens de mercado.” 

 A vantagem competitiva é a concorrência ou rivalidade em um mercado 

diversificado, buscando permanecer numa ação de amplitude de suas atividades. Esta 

ferramenta possibilita a permanência do produto ou serviço no mercado, se destacando 

dos demais concorrentes. A vantagem competitiva pode ser entendida com um conjunto 

de características que consente a uma empresa diferenciar-se, por oferecer mais valor 

aos clientes, em comparação aos seus concorrentes e sob o ponto de vista dos 

clientes, com isso, conseguir vantagens no mercado.  

Com a vantagem competitiva é algo que torna a organização diferente, de modo 

que os clientes também conhecem como diferencial competitivo. Este diferencial é um 

motivo pela qual as organizações buscam para atender as necessidades dos clientes. 

As vantagens competitivas somente serão vantagens e competitivas quando e se 

ajudarem a estabelecer uma oferta com características que forneçam razões para os 

seus clientes escolherem o seu diferencial, e não dos seus concorrentes. 

As empresas precisam ter recursos e capacidade para fornecer uma vantagem 

competitiva para os clientes de forma constante e consistentes. Se a empresa não 

possui os recursos necessários, ou não tem algumas capacidades necessárias, a 

vantagem competitiva terá vida curta, e fará com que a empresa invista e perca os 

recursos na tentativa de desenvolver a vantagem competitiva. 

Neste tipo de estratégica, a empresa procura ser única no setor de atividade nas 

dimensões mais valorizadas pelos consumidores. Nesta estratégica a empresa 
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seleciona um ou mais atributos mais valorizados no mercado, posicionando-se uma 

forma única para satisfazer as necessidades dos consumidores.   

Uma vantagem competitiva não pode ser compreendida observando-se a 

empresa com um todo. Ela tem suas inúmeras atividades distintas que a empresa 

executa no projeto, na produção, no marketing, na entrega e no seu suporte do produto 

e na prestação de serviço. Cada uma destas atividades pode contribuir para a posição 

dos custos relativos de uma empresa, alem de criar uma base para diferenciação. 

Segundo Porter (2003, p. 38): “Uma forma sistemática para o exame de todas as 

atividades executadas por uma empresa e do modo como elas interagem é necessário 

para a análise das fontes da vantagem competitiva”. 

A cadeia de valores desagrega uma empresa nas suas atividades de relevância 

estratégica para que se possa compreender o comportamento dos custos e as fontes 

existentes potencias de atividades estrategicamente importantes de uma mais barata, 

ou melhor, que a concorrência. 

A empresa precisa ter os recursos e a capacidade para fornecer a vantagem 

competitiva para os clientes de forma constante. Se a empresa não possui os recursos, 

ou não tem algumas capacidades necessárias, a vantagem competitiva terá vida curta. 

Fará com que a empresa invista e perca os recursos na tentativa de desenvolver essa 

vantagem competitiva. 

A vantagem competitiva precisa ser sustentável. Se a vantagem competitiva não 

for sustentada ao logo do tempo, ela poder facilmente ser copiada pela concorrência, 

então a vantagem competitiva não dura e a empresa não obtêm vantagens no seu 

mercado de atuação. 

 Para obter o impacto competitivo desejado, uma estratégica deve operar em um 

espaço de longo de tempo e englobar um espectro amplo de atividades, desde 

processos de alocação de recursos ate operações do dia-a-dia. Deve moldar decisões 

que afetam esses diferentes grupos de atividades em padrão coerente, tanto ao logo do 

tempo como entre grupos que seguidamente competem pelos mesmos recursos. Uma 

estratégica efetiva também envolve concentrar os esforços e recursos da empresa em 

uma variedade limita de objetivo.   
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1.1 ESTRATÉGIA COMPETITIVA 
 

Estratégia é criação de uma posição exclusiva e preciosa, envolvendo um 

diferente conjunto de atividades. Se existisse apenas uma única posição ideal, não 

haveria necessidade de estratégia. A estratégia é um método para superar seus 

concorrentes em um mercado diversificado.  Segundo Poter (2003, p. 46): “as empresas 

devem ser flexíveis para reagir com rapidez ás mudanças competitivas e de mercado, é 

importante que pratiquem de modo constante o benchmark para atingir as melhores 

praticas.”  

Podemos dizer então que a estratégia competitiva é o conjunto de planos, 

políticas, programas e ações desenvolvidas por uma empresa ou unidade de negócios 

para ampliar ou manter, de modo sustentável, suas vantagens competitivas frente aos 

concorrentes. 

Para melhorarem sua posição no mercado as empresas tendem a buscar uma 

boa estratégia competitiva e os caminhos escolhidos na maioria das vezes são 

diversos. A visão estratégica da empresa é sustentada pelo conhecimento que esta 

detém sobre seu próprio nicho de atuação, o qual nem sempre é suficiente por si só 

para conduzir a escolha da estratégia competitiva mais adequada. O posicionamento da 

empresa no mercado pode ser medido através da comparação de sua rentabilidade, 

observando se está acima ou abaixo da média de seus concorrentes. Esta verificação 

oferece suporte para aferir se ela detém a vantagem competitiva sustentável daquele 

nicho. 

Segundo Porter (2003), as estratégias genéricas são três: liderança de custo, 

diferenciação e enfoque; Cada uma das estratégias genéricas envolve um caminho 

fundamentalmente diverso para a vantagem competitiva, combinando uma escolha 

sobre o tipo de vantagem competitiva buscada com o escopo do alvo estratégico onde 

ela deve ser alcançada. 

 Liderança de custo: é certamente a mais objetiva. Com ela as empresas 

concentram seus esforços para produzir a baixo custo através de alguns 

artifícios, como manter um escopo amplo que atenda a muitos segmentos, à 

economia de escala e tecnologia patenteada entre outros fatores. A liderança no 
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custo deve estar sempre em paridade ou próximo dos concorrentes para 

competir e manter essa vantagem. 

 Diferenciação: este tipo de estratégia caracteriza-se pela singularidade dos 

produtos desejados pelos clientes. A manifestação de atributos valorizados pelos 

clientes são específicos para cada negócio. Ora é o sistema de entrega, ora é o 

produto, enquanto outros valorizam a durabilidade, o marketing e outras 

evidências. Se uma empresa consegue manter uma diferenciação ela será uma 

competidora acima da média. 

 Enfoque: estratégia objetiva obter vantagens competitivas ou pela oferta de 

produtos e serviços com menores custos, ou pela diferenciação dos mesmos, 

mas em um segmento de mercado mais localizado ou restrito. 

Estratégia competitiva além de ser um importante instrumento para ser adotado 

na prosperidade empresarial, é também, bastante custosa quando se faz a opção pela 

sua implantação, utilizando-se respectivamente os três conceitos genéricos anunciados 

por Porter. Ele afirma que a estratégia competitiva deve originar-se do conhecimento 

detalhado da sua estrutura e da maneira pela qual ela se modifica. Reforça esse seu 

entendimento informando que a natureza da competição está inserida em cinco forças 

competitivas, que são: 

 A ameaça de novas empresas;  

 A ameaça de novos produtos e serviços;  

 O poder de barganha dos fornecedores;  

 O poder de barganha dos compradores e,  

 A rivalidade entre competidores existentes.  

Para Porter (2003, p. 83): "a estratégia competitiva visa estabelecer uma posição 

lucrativa e sustentável contra as forças que determinam a competição". A pressão 

coletiva destas cinco forças determina a habilidade de ganhar, taxas de retorno sobre o 

investimento em excesso ao custo de capital. Diane disso podemos realçar dois pontos 

importantes que seguem: 

 A estratégia competitiva de uma empresa será estendida em geral em 

estratégias funcionais como as estratégias de marketing, de produção, financeira 

e tecnológica, buscando-se sempre compor um todo harmônico de planos e 



19 
 

ações que propiciem a aquisição de vantagens competitivas pela melhoria dos 

processos de negócios. 

 A estratégia competitiva inclui os objetivos de mais longo prazo da empresa ou 

da unidade de negócios que serão repassados às estratégias funcionais. E, em 

geral, está baseada em competências acumuladas durante período de tempo 

relativamente longo.  

Assim, mesmo que não tenha sido formalizada ou divulgada, a parte mais visível 

da estratégia competitiva efetivamente praticada por uma empresa, dificilmente não 

será identificável por profissionais que estudam o ramo de atividade em que esta se 

insere. A parte menos visível da estratégia, e talvez mais importante, diz respeito às 

competências que a empresa vai construindo e que fundamentarão vantagens 

competitivas no futuro. 

A estratégia competitiva adotada fica assim caracterizada pelo modo com que a 

empresa atende seus clientes. Segundo Porter (2003, p. 87), “a vantagem competitiva 

advém do valor que a empresa cria para seus clientes em excesso ao custo que tem 

para criá-lo”. A origem do problema está na falha em fazer a distinção entre eficácia 

operacional e eficiência estratégica. Uma empresa somente pode vencer seus 

concorrentes se ela puder estabelecer algum tipo de diferença ou vantagem que possa 

ser sustentada. Ela tem que agregar mais valor, reduzir seus custos ou fazer as duas 

coisas.  

Eficácia operacional significa realizar tarefas parecidas com as dos concorrentes, 

só que melhor. Do outro lado, eficiência estratégica significa fazer coisas diferentes dos 

rivais. Significa ser diferente, ou seja, deliberadamente escolher atividades diferentes 

que, somadas, permitem oferecer um mix de valor diferenciados dos concorrentes. 

Segundo Porter (2003), existem basicamente três tipos de diferenciação no que 

diz respeito a produto ou serviço oferecido: 

 Variedade: oferece posicionamento baseado na vários tipos de produtos ou 

serviços, buscando atingir o maior número possível de perfis de clientes;  

 Necessidade: baseado no posicionamento de um grupo específico de clientes 

e busca-se entender e atender o melhor possível esse nicho de mercado.  
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 Acesso: trabalha-se com o acesso ao produto ou serviço. Por exemplo, 

geograficamente (logística, distribuição, etc.).  

Com isso verifica-se que o posicionamento estratégico é, antes de tudo, uma 

escolha. Você escolhe atender um determinado perfil de cliente, essa escolha envolve 

uma outra decisão fundamental: decidir o que você não vai oferecer, que produtos não 

vai vender, em quais mercados não vai atuar. O problema é que muita gente prefere 

não tomar decisão alguma do que correr o risco de estar errado na escolha. As 

escolhas são essenciais para que exista uma estratégia. Elas criam a obrigação de ter 

que propor um plano estratégico e propositadamente limitam o que uma empresa 

oferece. Porém se a princípio estas escolhas parecem limitar o crescimento. Servir um 

tipo de cliente e excluir um outro, por exemplo, coloca muitas vezes limites imaginários 

na cabeça das pessoas. 

Para Porter (2003), as escolhas de posicionamento determinam não apenas 

quais atividades uma empresa pode executar, mas também como estas atividades 

serão coordenadas entre si. Podemos entender então que a eficácia operacional é a 

busca da excelência em cada uma das atividades específicas de uma organização, 

enquanto que eficiência estratégica é a melhor forma de combinar estas atividades. 

Para um breve entendimento sobre estratégia podemos dizer que quando falamos de 

estratégia falamos de liderança. Lideranças fortes, dispostas a tomar decisões, são 

essenciais. Duas coisas fundamentais que o líder deve fazer: ensinar aos outros a 

pensar estrategicamente, e a disciplina de aprender a dizer não a tudo que não 

aprofundar e ampliar o posicionamento estratégico e a vantagem competitiva. 

 

 
 
1.2 COMO A INFORMAÇÃO PROPORCIONA VANTAGEM 
COMPETITIVA  
 

Para Porter (2003) com a tecnologia da informação as empresas estão 

transformando o modo de operação e afetando todo o processo de criação dos 

produtos e serviços.  

À medida que seus concorrentes estão utilizando a informação da tecnologia 

compreende e reconhecem a necessidade de desenvolver esta Vantagem Competitiva. 
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Ou seja, para maiores lucratividades e estabilidade no mercado consumidor é 

necessário que as organizações permaneçam atualizadas nas informações de seus 

concorrentes e na busca de um novo produto. Que é proporcionada com a tecnologia e 

a informação que se faz necessária. 

 
 
 

1.3 DIMENSÕES DA ESTRATÉGIA COMPETITIVA E SUAS 
VANTAGENS 
 

Segundo Porter (2003), as estratégias das companhias para conseguir competir 

com seus adversários podem ser diferenciadas de diversas maneiras: 

 Especialização: é o nível que a organização centraliza seus empenhos para 

ampliar os negócios.  

 Identificação de Marcas: é a obtenção que a organização busca com a 

identificação de sua marca.  

 Política de Canal: é o grau que ela busca desenvolver a identificação de sua 

marca diretamente com o consumidor final, e os distribuidores de seus produtos.  

 Seleção do Canal: a escolha dos canais de distribuição de seus produtos  

 Qualidade do Produto: é a medida de qualidade do produto, em termos de 

matéria-prima, especificações e características. As expectativas dos clientes 

sobre um produto ou serviço devem ser atingidas e excedidas. Os 

administradores devem assegurar atratividade, ausência de defeitos, 

confiabilidade e segurança em tudo o que a organização produz. 

 Liderança Tecnologia: é o atingimento da liderança tecnológica junto ao 

comportamento imitativo, sendo que, a organização pode ser líder em tecnologia 

e não fabricar o produto da mais alta qualidade do mercado, pois qualidade e 

liderança não andam necessariamente juntas.  

 Integração Vertical: é o capital agregado conforme planejado no nível de 

integração, incluindo o fato de a empresa ter canal de distribuição fiel.  

 Posição de Custo: procura a posição de preço mais baixo no custo de fabricação 

e na distribuição. Os bens e serviços devem conter valor a preços que o cliente 

esteja disposto a pagar para atingir esse objetivo, os administradores devem 



22 
 

manter os custos sob controle, a fim de permitir que a empresa estabeleça 

preços justos, que cubram os custos e realizam lucros. 

 Atendimento: proporciona serviços auxiliares com sua linha de produtos ou 

serviços, como assistência técnica, e o próprio atendimento etc.  

 Política de Preço: a posição de preço estará em geral relacionada a outras 

variáveis importantes como o custo e a qualidade do produto ou serviço, mas o 

preço é uma variável estratégica distinta que deve ser considerada.  

 Alavancagem: o grau de crescimento financeiro e operacional que a organização 

dispõe.  

 
 
 

1.4 TESTE PROPOSTO POR PORTER 
 

Porter (2003) apresenta em seu livro um teste interessante para verificar se uma 

empresa possui uma estratégia, em que ele exalta que a melhor forma de tentar se 

diferenciar de seu concorrente é o encontro de um valor diferenciado, ou seja, não 

oferecer o mesmo valor, mas sim um diferente. Você deve ser único em alguns itens 

valorizados por uma categoria de clientes que se pode isolar e trabalhar. Não dá para 

ser bom em todos os fundamentos, então devemos fazer alguns questionamentos de 

nosso próprio negócio. 

 Sua cadeia de valor é diferente dos concorrentes? Todo processo que envolve 

uma cadeia de valor diferente do concorrente implica em modelos de agregação 

de valor diferente, dando espaço para o desenvolvimento de características 

diferenciadoras no produto ao longo do processo. 

 Você já fez trade-offs? Para focar a atenção em uma determinada atividade ou 

característica, você é obrigado a abrir mão de outra que seja mutuamente 

exclusiva. Assim, seus competidores não o copiarão com facilidade porque a 

importância relativa da atividade/característica que terão que abrir mão é 

diferente da importância que você dá. Trade-off é poder escolher o que não fazer 

em benefício de poder fazer outra coisa. 
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 As atividades da cadeia de valor coincidem? Esse modelo de serviço os torna 

mais eficientes porque todas as atividades giram em torno dessa estratégia, 

tornando-se difícil para os competidores imitarem. Eles podem até copiar uma ou 

outra iniciativa, mas para conseguir vencer, eles teriam que copiar toda a 

estratégia, o que é virtualmente impossível pois teriam que copiar toda a cadeia 

de valor. 

 Você tem senso de direção? Não dá para ficar mudando de direção o tempo 

todo para tentar alcançar a melhor vantagem/estratégia competitiva. 

Por fim podemos dizer que a vantagem competitiva é a chave para quem busca 

excelência nos negócios de uma empresa. A estratégia como instrumento de 

prosperidade, não deve ser concebida tendo por base um conhecimento definitivo. Ela 

deve representar o modelo adequado a ser seguido em momentos certos e 

programados. O modelo adotado pode ser genérico, mas os estudos concluem que a 

vantagem competitiva é seletiva e deve ser trabalhada por etapas, de acordo com a 

necessidade, associada aos novos modelos que irão contribuir para a vitória do 

empreendimento. 

 
 
 

1.5 MUDANÇAS E ADAPTAÇÃO 
 

Segundo Giosa (2003, p. 37): “vivemos em um momento da história do homem 

com mudanças econômicas, sociais e políticas muito freqüentes”, tais mudanças estão 

criando para as organizações diferentes e novas situações: consumidores classificados 

como tranqüilos passam a ser exigentes; competidores tímidos tornam-se agressivos, 

economias regionais internacionalizam-se. A estratégia vem de encontro a isso como 

uma adaptação bem-sucedida. Estamos em um ambiente de mercado onde as boas 

oportunidades desaparecem inesperadamente, situações difíceis de solucionar surgem 

de um dia para o outro, empresas bem posicionadas no mercado ontem, tornam-se 

indesejáveis em um piscar de olhos. Hoje os diversos tipos de comunicação tendem a 

colocar em movimento uma grande quantidade de mudanças no cenário comercial, pois 

ao deslocar a ênfase da perspectiva do produtor para a do consumidor, as 

comunidades tendem a se reestruturar o mercado. 
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Segundo Colli (2000, p. 91): “a procura da estratégia bem-sucedida, na 

abordagem de vantagem competitiva, pode conduzir a firma para uma situação de 

superioridade em relação aos concorrentes.” Com essa afirmação podemos perceber 

que só existe vantagem competitiva quando os compradores percebem que há algum 

valor nos produtos e serviços oferecidos. Um produto com uma boa reputação 

normalmente é apreciado pelo consumidor e isso o torna diferenciado no mercado, se 

ele for visto dessa maneira podemos dizer que sua empresa possui uma vantagem 

competitiva, que é alcançada pela empresa, que investe em pesquisa para saber o que 

o consumidor considera bom, reduz custos de produção e faz gastos em publicidade 

para sinalizar os atributos do produto. 

Para Russo (2007, p. 75): “a vantagem competitiva pode ser adquirida quando:  

estabelecemos barreiras de entrada, ocupamos os melhores nichos do mercado e 

temos a oportunidades de aprender.”  O uso da tecnologia da informação para a 

globalização em muitas vezes resulta no desenvolvimento de sistemas de informação 

que ajudam a organização a obter uma vantagem competitiva no mercado. Esses 

sistemas de informação estratégicos utilizam tal tecnologia da informação para 

desenvolver novos produtos, serviços e processos que conferem uma vantagem 

estratégica sobre as forças competitivas que ela enfrenta em seu ramo de atividades. 

Essas forças não incluem apenas os concorrentes de uma empresa, mas também seus 

clientes e fornecedores, os potenciais concorrentes novos em seu ramo e as empresas 

que oferecem substitutos para seus produtos e serviços.  

 
 
 

1.6 TIPOS DE VANTAGEM COMPETITIVA 
 

Segundo Porter (1986, p. 45): “A vantagem pode ter quatro tipos (sustentável, 

temporária, desvantagem e paridade) e sua diferenciação está apenas em sua 

durabilidade”. 

 Vantagem competitiva sustentável: Quando a organização luta para criar uma 

vantagem que seja sustentável, ela durará muito tempo, será estimada pela 

organização, previsível aos concorrentes porém difícil para que eles possam 

rebater. 
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 Vantagem competitiva temporária: como o nome sugere, são atrações de curta 

duração. Elas criam uma vantagem por um pequeno período de tempo e podem 

ser rapidamente duplicadas ou ultrapassadas pelos concorrentes. 

 Desvantagem competitiva: são vantagens que o seu concorrente tem em relação 

a você e novamente, podem ser sustentáveis ou temporárias 

 Paridade competitiva: representa questões de mercado críticas, em que você e 

seus concorrentes têm a mesma capacidade. 

Quando você está desenvolvendo seu modelo comercial as vantagens 

competitivas que você aborda dão o escopo da definição da sua empresa. De modo 

contrário, a vantagem surge a partir da definição da sua empresa, conforme é 

empurrada por impulsionadores comerciais (concorrentes). A vantagem competitiva é, 

portanto, o resultado da definição da sua empresa. As vantagens escolhida por uma 

organização determinará o que será atrativo na obtenção de clientes. 

 
 
 

1.7 O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM A TERCERIZAÇÃO 
 

Para que a empresa possa atingir os melhores resultados em sua 

especialização, existe uma variedade de atividades que dão o suporte necessário para 

que a atividade central da companhia seja exitosa. Esse conjunto de atividades que 

constitui um apoio estratégico para a atividade central, apresenta atividades com 

ligações especiais entre si e com a competência central, necessitam ser analisadas e 

classificadas dentro de um enfoque que permita entender o papel de atividades não 

centrais dentro da atividade empresarial. A partir dessa análise é possível criar-se um 

modelo que permite orientar tomadas de decisões de terceirização.  

De acordo com Porter (2003), a terceirização tem aumentado significativamente 

nas organizações sendo responsável por auxiliar as empresas em suas atividades 

principais e para que a prestação de serviço tenha sucesso é necessário seguir alguns 

conceitos administrativos no ambiente interno, descritos a seguir: 

 A organização tem que estruturar e agregar os recursos, estabelecendo as 

relações entre eles e as perspectiva da empresa.  
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 É necessário ter um controle se esta ocorrendo de o acordo com que foi 

estabelecido. 

 A coordenação deve unir todos os atos e esforços das diversas pessoas que 

estão executando as diferentes atividades. 

 A direção transmitir e conduzir da melhor forma para que as pessoas possam 

realizar as atividades da melhor maneira. Através da direção que os prestadores 

de serviços vão fazer com que os objetivos sejam almejados. 

Cabe ao administrador a enfrentar o processo, com coragem, avaliando, de 

forma global, os riscos das mudanças na organização, e terá que avaliar todos os 

dados para, enfim, decidir o planejamento estratégico, que exige daqueles que irão 

prestar serviços na empresa a vantagem competitiva, a vantagem do conhecimento, 

para se obter o sucesso. 

A Terceirização terá mais condições de êxito na empresa, pois se baseia numa 

visão moderna de aproveitamento amplo e decisivo, buscando um novo posicionamento 

no aspecto empresarial que a organização se introduz. 

Algumas empresas estão mais preparadas, que outras, para a terceirização, a 

cultura e o clima organizacional reinantes, a situação econômica e de mercado no qual 

estão presentes servirão de elementos balizadores e facilitadores ou não desta 

definição.O administrador caberá perceber se o processo será um avanço para a 

empresa e se os elementos estratégicos envolvidos se estabilizarão com muito mais 

base para dar subsídio á decisão.  

Com a terceirização a empresa, irá voltar-se totalmente para sua atividade 

principal, otimizando os seus recursos, aumentando técnicas precisas para atingir as 

metas e treinar seus profissionais, para conquistar os resultados e enfrentar os 

desafios. A empresa voltada com a missão estará presente em toda tomada de 

decisões e nas operações que levam a se adequar ao novo padrão organizacional. 

Com isso a empresa terá mais competitividade e agilidade nas execuções de suas 

operações e mais rapidez nas tomadas de decisão em relação aos novos objetivos.  

A visão estratégica é fundamental para se entenda o conceito da terceirização, 

pois necessitará ser implantada na empresa, uma revisão de sua missão e valores 

constantes será também necessária, para que a finalidade e metas empresarias sejam 
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um plano de gestão que contemple o novo processo, e toda corporação funcional, 

incluindo a alta administração, que deverá estar conscientizado para as novas 

temporadas que a empresa irá perseguir. 

A reestruturação interna ocorrerá com uma redistribuição de atividade e de 

funções, passando da execução para a coordenação. Estes recursos financeiros serão 

aplicados na gestão empresarial onde deverão ser revistos, pois, com a Terceirização, 

o processo de planejamento orçamentário colocará espécies mais objetivas em relação 

aos resultados esperados pela empresa, e os recursos instalados deverão ter uma 

ampla reavaliação para otimização de seu uso. 

Com a mudança haverá uma inevitável reestruturação funcional interna, onde 

partes do pessoal poderão ser reaproveitados em novas atividades ou parte deles terão 

que ser treinados, pois todos os empenhos no principal negocio será necessário, os 

funcionários serem habilitados para suportar os novos desafios. 

Para Porter (2003), as vantagens e os riscos da terceirização devem ser 

avaliados com cuidado no processo de tomada de decisão. Estes fatores farão com que 

o empresário tenha condições de entender os processos de mudança decorrente do 

aprimoramento da gestão que a entrada da Terceirização ira mudar na empresa, e com 

esta mudança analisará o que será viável para o desenvolvimento da organização. 

 
 
 

1.8 TERCEIRIZAÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 
 

As organizações atuais têm a necessidade de criar e sustentar vantagens 

competitivas e isso tem proporcionado o surgimento de novos negócios com o intuito de 

reduzir custos e tornar os produtos e serviços mais competitivos. Diante deste contexto, 

surgiu a terceirização, que ganha destaque e se consolida, pois nas empresas muito 

grandes, constatou-se que certas atividades por elas desenvolvidas não tinham muita 

utilidade, daí a necessidade de se descartarem das referidas atividades, para que 

posam fazer apenas aquilo em que se especializaram, não ficando com atividades 

intermediárias, eu não são ligadas sua atividade principal, e que não lhes dão 

efetivamente o lucro. 
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Segundo Martins (2010, p.30): “a terceirização vem a ser uma opção, nas mãos 

dos empresários, para melhorar o desempenho e sua empresa, agilizando-a.” Esta tem 

de fazer apenas aquilo que é especialidade sua, e não outras atividades, ou seja, a 

antigamente a empresa fazia tudo no processo produtivo, tendo inúmeros 

setores/departamentos ligados as empresas pertencentes ao próprio grupo econômico, 

mediante um controle unificado da matriz. Assim verificou-se a necessidade de delegar 

tarefas para terceiros, até como uma forma de gerenciamento da própria empresa, 

estabelecendo sistemas de parcerias. Já nos dias de hoje podemos considerar que a 

terceirização é uma técnica moderna de administração que se baseia num processo de 

gestão estratégica, dimensionada para alcançar objetivos determinados e reconhecidos 

pela organização. 

Quando uma empresa busca terceirizar uma atividade ela está em busca 

principalmente de reduzir custos e aumentar sua eficiência, porém não adianta obter 

apenas eficiência em uma atividade, se o restante da empresa não melhorar a sua 

gestão como um todo. Muitas empresas adotam a prática de redução de custo como se 

fosse uma cultura, e acabam perdendo a oportunidade de se beneficiar das outras 

diversas vantagens propiciadas pela terceirização. 

 
 
 

1.9 PRINCIPAIS ATIVIDADES DA TERCEIRIZAÇÃO NAS EMPRESAS 
 

As organizações encontraram um jeito de delegar responsabilidades a terceiros, 

e ao mesmo tempo reduzir custos, por esse motivo essa prática vem crescendo com o 

passar do tempo, pois logo quando pensamos em terceirizar serviços, pode-se 

constatar que cada segmento tem uma forma especifica de exercer essa função, cada 

ramo procura atuar da maneira que possa lhe trazer no futuro um retorno eficaz. De 

acordo com Kardec (2009), podemos classificar as áreas terceirizadas como: atividades 

acessórias e as atividades-meio. O mais comum, pelas empresas é a terceirização de 

serviços contábeis, jurídicos e de informática. 

As atividades acessórias da empresa são aquelas que não estão diretamente 

ligadas a atividade principal, ou seja, aquelas que não interferem ou influenciam no 

produtos ou serviço prestado pela empresa, tais como: limpeza, segurança, 
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manutenção, alimentação, etc; já as atividades-meio estão envolvidas de alguma 

formas aos principais setores da empresa e são desenvolvidas por indivíduos 

capacitados que podem tomar ações a influenciarem nos lucros da empresa, tais como, 

o departamento de pessoal, manutenção de máquinas, contabilidade, produção, 

vendas, transporte dos produtos etc.  

 
 

 
1.10 AS VANTAGENS NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

Quando uma organização opta por terceirizar alguns serviços, obtém maior foco 

na sua atividade especializada, com isso, centraliza seus esforços para alcançar seus 

objetivos obtendo maior tempo para inovar ou aperfeiçoar seus produtos ou serviços. 

Terceirizar significa reduzir perdas no processo produtivo, objetivando-se na melhoria e 

qualidade do produto, com custo mais baixos e preço menor.   

Segundo Russo, as principais vantagens em terceirizar são: 

 Aumento dos lucros da empresa, gerando eficiência e eficácia em suas ações, 

além de economia de escala, com a eliminação de desperdícios; 

 Distribuição de rendas entre os participantes do processo, concentração de 

esforços na atividade-fim da empresa, especialização no serviço, concorrência e 

produtividade para todo o mercado; 

 A criação de novas empresas gerando novas contratações e mão de obra 

especializada. As empresas estão buscando cada vez mais a modernização com 

a finalidade de tornar-se mais apta para enfrentar seus concorrentes, que 

buscam alcançar maior produtividade, elevar o nível de qualidade e reduzir 

custos, para assim sobreviver em ambientes de alta competitividade, portanto é 

fundamental ter uma visão estratégica daquilo que pretende fazer dentro de sua 

empresa.  

 
 “A terceirização, ao gerar novas empresas, gera também 
novos empregos, e, em contrapartida, aumento de 
arrecadação de impostos, como o ISS na área de serviços, o 
que também é mais interessante para o próprio governo”. 
(MARTINS, 2010:32) 
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Com isso, pretende-se uma redução de custos, principalmente dos custos fixos, 

transformando-os em variáveis, e aumentando os lucros da empresa, gerando eficiência 

e eficácia em suas ações, além de economia de escala, com a eliminação de 

desperdícios.  

 A empresa ganhará mais espaço, pois as atividades que antes lhe pertenciam 

foram terceirizadas, não só de pessoal como de material; 

 Ocorrerá a criação de empregos na terceirizada, um aperfeiçoamento de mão-

de-obra, distribuição de rendas entre os participantes do processo, concentração 

de esforços na atividade-fim da empresa, especialização no serviço, 

concorrência e produtividade para todo o mercado; 

 Na terceirização, haverá uma nova opção para o empresário melhorar o 

desempenho de sua empresa. Antigamente a empresa era responsável por todo 

o processo produtivo, tendo inúmeros setores ou departamentos, ou o processo 

produtivo ligado a empresas pertencentes ao próprio grupo econômico, mediante 

a um controle unificado, ou seja, verificou-se a necessidade de delegar tarefas 

para terceiros, até como forma de gerenciamento da própria empresa, 

estabelecendo um sistema de parceria; 

 Aumento da qualidade, a otimização dos serviços e incrementar a produtividade, 

pois passa a ser executada por pessoal especializado; 

 Evitar a depreciação dos equipamentos; 

 Liberar recursos para aplicação em outras tecnologias de última geração; 

 Gerar melhoria na administração do tempo e liberar a supervisão para outras 

atividades produtivas; 

 Diminuição de encargos trabalhistas e previdenciários, além da redução do preço 

final do produto ou serviço; 

 Haverá melhoria nas condições ambientais e laborais, melhorando as condições 

de segurança e saúde, já que irá diminuir a aglomeração de muitas pessoas no 

mesmo local. 
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1.11 DESVANTAGENS NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 As organizações correm alguns riscos em comum ao terceirizar uma atividade, 

pois se a terceirização for implantada erroneamente, surgem vários riscos legais que 

comprometem o tomador de serviços, que são decorrentes de uma preocupação 

exagerada com a redução dos custos e o descuido com os demais fatores relevantes a 

esta decisão.  

Segundo Martins (2010), os principais riscos são: 

 Perda do vínculo empregatício, o trabalhador perde o emprego em que tinha 

remuneração certa por mês, passando a tê-la incerta, além da perda dos 

benefícios sociais decorrentes do contrato de trabalho e das normas coletivas da 

categoria; 

 Mudança da cultura organizacional, pois ao adentrar no ambiente da contratante, 

o prestador de serviço na maioria das vezes acaba trazendo diferentes formas de 

pensar gerando diversos conflitos dentro da organização independente do 

segmento que ela atua, pois a cultura organizacional do tomador de serviço gera 

uma serie de divergências que pode atrapalhar futuramente no relacionamento e 

na execução das tarefas dentro da organização para a qual ele presta serviço; 

 Contratar empresas inadequadas para realizar os serviços, sem competência e 

idoneidade financeira, poderá adquirir problemas principalmente de natureza 

trabalhista; 

 Outro risco é o de pensar na terceirização apenas como forma de reduzir custos, 

se esse objetivo não for alcançado, ou no final a terceirização não der certo, 

implicará no desprestígio de todo o processo;  

 Problemas de gestão e relacionamento devido a convivência com várias 

empresas terceirizadas e a necessidade de forte supervisão. 

 
 “Aquele que pretender terceirizar uma atividade de sua 
empresa deve ter em mente que a terceirização, acima de 
tudo, deve buscar qualidade. Em segundo lugar, para que a 
relação dê certo, deve-se ter confiança no parceiro, daí a 
necessidade de se escolher corretamente o terceiro. 
(MARTINS, 2010:35). 
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Quando contratamos um serviço terceirizado devemos ter confiança acima de 

tudo no fechamento do contrato com um parceiro, tendo em vista à precisão de se fazer 

a escolha correta na hora de terceirizar. Antes de contratar um prestador de serviços, a 

organização deve analisar se este tem condição de atender sua necessidade e qual o 

histórico do prestador no mercado.  
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CAPÍTULO II 
 
 
2. TERCEIRIZAÇÃO 
 
 Quando uma empresa decide terceirizar uma atividade-meio, ela está em busca 

principalmente de reduzir custos e aumentar sua eficiência. Não apenas para a 

atividade terceirizada, mas para a organização como um todo. Pois de nada adianta 

obter maior eficiência em uma atividade, se o restante da empresa não melhorar a sua 

gestão. De acordo com Azevedo (2002, p.35): “Terceirizar ou não determinada 

atividade é uma tarefa difícil. Deve contemplar a estratégia da empresa que precisa 

presar os prós e os contras de uma terceirização” 

A terceirização originou-se nos Estados Unidos, pois as indústrias bélicas tinham 

que se concentrar no desenvolvimento da produção de armamentos e passaram a 

delegar algumas atividades a empresas portadoras de serviços. O costume de contratar 

serviços de terceiros já existe há muito tempo, porém o termo terceirização e a 

intensidade com que passou a ser empregado estimula a uma maior investigação.  

Pode-se identificar o uso da estratégia de terceirização nos EUA desde a década 

de 40, durante a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, as indústrias bélicas 

necessitavam concentrar-se na produção de armamentos e, devido escassez de mão-

de-obra, delegavam algumas atividades a empresas prestadoras de serviço. 

Posteriormente, com o desenvolvimento industrial acelerado a partir da década de 50, 

consolidou-se como técnica de administração empresarial. 

 No Brasil alguns seguimentos, como a industria têxtil começaram a utilizar a 

contratação de serviços. Como em todo o mundo, a terceirização tem se consolidado 

como uma tendência firme nas empresas brasileiras. Após uma primeira etapa em que 

se limitava às atividades meio como manutenção de equipamentos, limpeza, 

segurança, transporte e alimentação, vem se estendendo ao processo produtivo dentro 

da própria planta industrial ou espaço físico. Assim cada vez mais as empresas 

brasileiras contratam as partes mais simples de seus produtos.  

Devido ao processo de globalização, da complexa legislação trabalhista no Brasil 

e da necessidade estratégica de se concentrar em suas atividades fim, as empresas 
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também tiveram que buscar alternativas para o gerenciamento da sua mão-de-obra ou 

transferir parte de sua produção para terceiros a fim de reduzirem custos, 

administrarem melhor a produção e continuarem competitivas. 

 De acordo com Martins (2010, p.28) “Com os efeitos da globalização da 

economia e conseqüente aumento da competitividade, as empresas passaram a 

reverter o processo de verticalização ao dirigir o foco para o seu próprio negócio, "core 

business", porém muitas vezes sem avaliar adequadamente o problema, e num ritmo 

temeroso. 

 Quando o processo de terceirização ocorre sem que todos os fatores relevantes 

sejam devidamente analisados é muito grande a possibilidade desde que a decisão não 

seja a mais adequada, apresentando resultados distantes dos esperados. Atualmente, 

como a logística é tida como um diferencial competitivo e está entre as atividades que 

estão sendo terceirizadas, julgamos adequada uma reflexão sobre o assunto, para que 

a empresa possa tomar a decisão correta e no momento certo. 

 O processo de decisão deve ser precedido por um estudo técnico, devendo ter 

início a partir da análise da Cadeia de Abastecimento, na qual a empresa está inserida, 

desde os fornecedores de matérias-primas, componentes e insumos, até o cliente final, 

e do detalhamento de todas as atividades da operação passíveis de terceirização. 

Tarefa importante também é avaliar se os serviços disponíveis no mercado são 

compatíveis com as necessidades da empresa e qual é a disponibilidade, capacitação e 

o custo dos prestadores. É necessário avaliar os motivos que levam à terceirização das 

operações, os quais se dividem em dois grupos: 

 O primeiro e que complementa o estudo técnico é composto por características 

mensuráveis, ou seja, reduzir custos, evitar investimentos e substituir custos fixos por 

variáveis, minimizar riscos de demandas trabalhistas, etc. O segundo grupo de motivos 

para terceirizar é representado por características não mensuráveis, assim como dirigir 

todos os esforços para o próprio negócio. 

As pequenas e médias empresas foram as primeiras a entrar neste novo 

processo, por serem as mais ágeis e por terem percebido a necessidade de mudança, 

conquistando espaço neste mercado. 
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Mas logo, as grandes organizações começaram a fazer uma reflexão para continuar no 

mercado de forma competitiva. 

 A primeira tentativa de mudança, conhecida como downsizing, foi a redução dos 

níveis hierárquicos, enxugando o organograma, reduzindo o número de cargos e 

conseqüentemente agilizando a tomada de decisões - que não implica, 

necessariamente, com corte de pessoal. 

No Brasil, a recessão como pano de fundo levou também as empresas a 

refletirem sobre sua atuação e ao mesmo tempo demonstrava o outro lado, que era a 

abertura de novas empresas, com oportunidade de mão-de-obra, restringindo assim, de 

certo modo, o impacto social da recessão e do desemprego. 

Segundo Martins (2010, p. 30) “O novo mundo empresarial deixou para trás a 

Era da organização isolada e hoje opera em rede na nova Era que privilegia conexões”. 

O novo sistema das empresas, em rede mundial, tem suas peculiaridades: exibe 

controle descentralizado e funcionamento flexível, mas deve levar em conta o contexto 

jurídico-legal, cultural e social próprios de cada país. Subordinação, horário de trabalho 

e exclusividade ainda são as marcas do vínculo trabalhista. 

No entanto, a terceirização de atividades muda o papel das pessoas, revê níveis 

hierárquicos e altera cadeias de comando e de comunicação nas organizações. É uma 

grande revolução. No entanto, a contratação por serviços definidos não garante, per se, 

o sucesso de uma terceirização. É preciso haver uma genuína integração entre a 

contratante e o terceirizado. Obter esta integração cabe às lideranças da terceirização.  

 
 
 

2.1 O QUE É A TERCEIRIZAÇÃO? 

 
O processo de terceirização é uma estratégia das grandes empresas com 

estruturas complexas. Consiste em repassar suas tarefas secundárias a pequenas 

empresas especializadas, para poder realizar melhor sua atividade principal. Para 

Russo (2007, p.10): “Terceirização é o processo de gestão pelo qual se repassam 

algumas atividades para terceiros – com os quais se estabelece uma relação de 
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parceria – ficando a organização concentrada apenas em tarefas essencialmente 

ligadas ao negócio em que atua”. 

A terceirização tem surgido como forma de melhorar a qualidade dos produtos e 

serviços a menores custos. Na maioria das vezes, as empresas "terceirizadas" nascem 

da própria estrutura da grande empresa, que converte seus funcionários em novos 

empresários. Esta não se limita à geração espontânea de empresas a partir de uma 

empresa-mãe. Qualquer empresa que esteja atenta às oportunidades do mercado e 

assuma uma postura gerencial adequada ao processo pode prestar serviços ou vender 

para terceiros.  

Hoje a terceirização é considerada uma técnica moderna de administração que 

se fundamenta num processo de gestão estratégica, dimensionada para alcançar 

objetivos determinados e reconhecidos pela organização. A terceirização tem sido 

encarada como a solução de quase todas as questões estratégicas das empresas. 

Além disto, concentrando-se em suas atividades-fim, a terceirização possibilita 

maior especialização e, conseqüentemente, maior competitividade. Desta forma pode-

se dizer que a terceirização busca, basicamente, que cada entidade execute processos 

e gere resultados para os quais esteja melhor preparada ou que sejam objeto fim de 

suas atividades.  

Para Russo (2007, p.10): “A terceirização é uma tendência moderna que com 

sistema concentração de esforços nas atividades essenciais, delegando para terceiros 

as complementares”. O ponto-chave deste conceito está na construção de parcerias 

sólidas e legítimas sem renúncia de responsabilidades e priorizando o equilíbrio de 

forças. Diferentemente do modelo tradicional de subcontratação de serviços, em que as 

empresas se colocavam em posições opostas, contratantes de um lado e contratadas 

de outro, a terceirização prevê o compartilhamento no negócio e implantação de um 

modelo de ganha-ganha. Por outro lado, ao atentar-se para a necessidade de parceria 

entre as empresas envolvidas num processo de terceirização, permite-se o 

estabelecimento de uma de qualidade, bem como a necessidade de mudança cultural 

para uma efetiva implantação deste processo. Porém, não é difícil de encontrar-se em 

grandes organizações relações com fornecedores, que em nada se diferenciam da 

antiga subcontratação de serviços.  
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Segundo Kardec (2007 p. 41): “nos últimos anos, se falaram tanto em 

terceirização, na verdade uma forma nova para uma prática bastante antiga nas 

relações empresariais que é a contratação de serviços de terceiros”. A terceirização se 

tornou um modismo e um remédio a ser aplicado para resolver todos os problemas da 

empresa; confunde-se ferramenta com objetivo e estratégia global de resultados com 

apenas redução de custos.  

Terceirizar é uma ferramenta estratégica, como tantas outras, que pode trazer 

resultados bastante positivos, quando utilizada de maneira adequada, mas que pode 

trazer, também, grandes prejuízos quando usada de maneira incorreta. A pratica 

empresarial está repleta de resultados bem-sucedidos mas, também, já temos 

exemplos de empresas que estão fazendo um caminho de volta, sendo este retorno 

denominado de “Primeirização”. Pode-se afirmar que esses fracassos nada mais são do 

que a prática gerencial inadequada da Terceirização.  

De acordo com Kardec (2007, p.42) “Terceirização não deveria ser, 

simplesmente, contratar atividades de menor importância e que possam trazer alguma 

economia operacional para a Empresa Contratante”, ou seja, terceirizar não significa 

meramente desativar um departamento, como acreditava-se antigamente, e entregar 

esta atividade a um determinado prestador de serviços com o objetivo de minimizar os 

custos, contratando mão-de-obra por menor preço e sem maiores vínculos 

empregatícios. 

Terceirizar passa pela hipótese básica de uma relação de parceria, por uma 

atuação semelhante com a Contratante e, sobretudo que seja uma relação de 

resultados empresarias para as partes envolvidas, trazendo uma vantagem competitiva 

para a empresa contratante, através de uma economia de escala e para a empresa 

contratada através de uma maior especialização, comprometimento com resultados e 

decisão gerencial. Isso quer dizer que a Terceirização nada mais é do que a 

transferência para terceiros de atividades que agregam competitividade, baseada numa 

relação de parceria. 
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2.1.1 Modalidades Básicas 
 

Segundo Kardec (2007, p. 23):” Existem três modalidades básicas de atividades 

nas organizações onde a contratação de terceiros poderia ser empregada, são elas: 

atividade-fim, atividade-meio e atividade acessória. 

Atividade-Fim: é a atividade vocação da empresa, ou seja, a razão de ser da 

empresa. 

Exemplo: comércio e locação de serviços. 

Atividade-Meio: é aquela atividade que está ligada fortemente com a atividade-

fim da empresa. 

Exemplo: manutenção, comunicação, departamento pessoal. 

Atividade-Acessória: é aquela atividade que é necessária para o apoio da 

empresa mais não está ligada intimamente com a atividade-fim. 

Exemplo: transporte, segurança, limpeza, alimentação, jardinagem, impressão. 

A maioria dos contratos de serviços estão localizados na atividade-acessória da 

empresa tendo está dois objetivos principais: minimizar custos e oportunidade de 

dedicação a atividade-fim. Tendo em vista que fora das instalações da Contratante 

todas as atividades podem ser terceirizadas, como no casa de filiais. 

 
 
 

2.2 FATORES CONDICIONANTES DA TERCEIRIZAÇÃO 

  

Russo (2007) identifica em seu livro sete ambientes condicionantes para a 

terceirização: ambiente estratégico, ambiente político, ambiente organizacional, 

ambiente tecnológico, ambiente social e ambiente jurídico legal a serem explanados 

abaixo: 

1. Ambiente estratégico - os motivos da existência da empresa, conhecendo e 

focalizando a sua verdadeira missão, os objetivos e as diretrizes, as políticas gerais e 

setoriais, a aderência e compatibilidade do negócio, além de um conhecimento amplo 

do mercado e formas de comercialização. Revisão de objetivos/ diretrizes/políticas. 
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2. Ambiente político - cada vez mais os governos brasileiros, seja a nível municipal, 

estadual e federal, têm considerado a Terceirização como uma forma adequada de 

proceder a mudanças estratégicas/operacionais nos órgãos públicos. 

3. Ambiente organizacional - O espaço físico da empresa poderá ser alterado em 

função da extinção e criação de novos cargos e consequentemente na mudança do 

quadro pessoal. 

4.  Ambiente econômico - a estrutura de custos internos deverá ser adaptada à 

nova sistemática; avaliação, com freqüência, dos custos terceirizados em relação aos 

custos despendidos pela atividade interna. 

5. Ambiente tecnológico - necessidade da transferência do conhecimento da 

utilização da tecnologia entre o contratado e o contratante. 

6. A Terceirização e o ambiente social: formação de novas empresas. 

7. A Terceirização e o ambiente jurídico-legal - As experiências de aplicação da 

Terceirização trouxeram dúvidas na conceituação jurídica, trabalhista e legal para as 

empresas brasileiras. Hoje, está claro que as relações são empresariais e de pessoas 

jurídicas. 

 
 
 

2.3 ATIVIDADES QUE PODEM SER TERCEIRIZADAS 

 
O processo de terceirização envolve o relacionamento da empresa que contrata 

serviços e a empresa que fornece os serviços. Tipos de atividades terceirizadas: 

1.  Processo ligado às atividades da empresa - Ex: produção, distribuição, 

operação; 

2. Processos não ligados a atividade-fim da empresa - Ex.: publicidade e limpeza; 

3. Atividades de suporte à empresa - Ex.: treinamento, seleção e pesquisa. 

4. Substituição de mão-de-obra direta, por mão-de-obra indireta ou temporária. 

A terceirização vem a ser um novo estágio entre a empresa fornecedora do 

serviço e a empresa que a contrata, sendo que esta união só irá se concretizar se as 

parcerias forem completamente autônomas umas das outras. 
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Na procura desta empresa prestadora de serviços pela contratante que lhe seja 

prestado um serviço no mínimo igual ou melhor do que ele executa internamente. 

Também é exigido da terceirização rapidez, qualidade, baixo custo, execução em 

tempo recorde, a empresa de serviços contratada deverá realizá-lo exatamente como 

foi determinado pela sua contratante, mesmo que o pedido seja feito numa sexta-feira à 

tarde. Estas características tornam essencialmente necessárias para a concretização 

total do processo de terceirização, tornando-se assim contratante e contratados 

totalmente parceiros. Para Azevedo (2002, p.89): “várias atividades inerentes aos 

negócios podem ser terceirizadas para empresas parceiras, capazes de oferecer 

melhor desempenho a custos menores”. 

A terceirização pode ser feita entre contratante e ex-funcionários, contratante 

com aproveitamento dos ex-funcionários junto ao fornecedor parceiro e com fornecedor 

parceiro sem envolvimento funcional. No caso de optar pela terceirização com ex-

funcionário, tem sido uma saída estratégica que a maioria das empresas está 

acolhendo, já que esses tem conhecimento específico da empresa, bem como a 

sintonia esperada, pois conhecem a cultura e a filosofia da organização. 

Já no Brasil as empresas estão optando por contratarem serviços terceirizados 

sem nenhum envolvimento funcional, desde que seja ele capacitado e engajado nas 

necessidades da empresa a se prestar serviço.   

Com ou sem vínculo funcional da terceirização é responsabilidade da contratante 

e do contratado negociarem com precedentes de autonomia sem que haja vínculo de 

dependência entre as partes, também deve ficar bem claro a capacidade 

empreendedora da empresa que está contratando. O fornecedor de serviços não pode 

ter no seu cliente sua única fonte de renda, sendo assim as partes devem se comportar 

como de fossem sócios. 

Para que isso tudo aconteça cabe ao contratante estabelecer alguns pré-

requisitos, que lhe permitem optar pela melhor empresa terceirizadora de acordo com 

suas necessidades, como capacidade de absorver as atividades a serem terceirizadas, 

lista de clientes e tipos de trabalho desenvolvidos, número de funcionários e técnicos 

habilitados para a prestação de serviços, capacidade empreendedora, uso de 

tecnologia e busca de aprimoramento, com relação as atividades terceirizadas, 



41 
 

treinamento e desenvolvimento do seu pessoal e política de treinamento de 

funcionários do contratante, metodologia de trabalho, com ênfase na transferência de 

tecnologia se for o caso, processos e programas de qualidade e produtividade 

empregados em atividades assemelhadas a serem controladas, flexibilidade e agilidade 

do prestador de serviços em adaptar-se as condições do cliente, principalmente no que 

tange as solicitações "de última hora", responsabilidades no cumprimento de prazos, 

números de funcionários alocados, equipamento e materiais envolvidos, solicitados e 

comprovados através de atestados de desempenho e/ou de visitas pessoas e clientes, 

flexibilidade na negociação de preços dos serviços e condições de faturamento de 

serviços prestados. Com todos esses cuidados sendo tomados a empresa contratante e 

o contratado podem ser parcerias. 

Definido o prestador de serviço, deverá a empresa contratante propor a 

documento, como: 

 a) deve-se observar o contrato social, definindo bem, as obrigações e direitos de 

ambos (contratante e contratado) bem como atividades fins, porque devem diferir para 

que não haja vínculo empregatício.  

 b) entre as partes deve haver posicionamento equilibrado para que não haja 

subordinação de uma parte ou outra. 

 c) não se deve detalhar cláusulas contratuais em vista da autonomia de ambas 

que tem que ser sempre observado, pois a descrição detalhada das operações no 

contrato submete as partes (principalmente o prestador) a trabalhar como se fosse um 

"departamento disfarçado".assinatura de um contrato, que dará o aspecto formal a 

relação entre as partes. Com a prática da terceirização a formalização contratual se 

torna um instrumento de apoio e suporte da operação, responsabilizando o prestador 

de serviços, estabelecendo regras de relacionamento, e dando uma base juridicamente 

adequada à relação. 

 
 
 

2.4 POR QUE TERCEIRIZAR? 
 

Para as organizações, terceirizar é uma forma de transferir as atividades que não 

são seu foco para terceiros e com isso definir os rumos de uma gestão empresarial. 
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Kardec (2007) identifica em seu livro quatro fatores nos quais podem ser baseados tal 

gestão: vocação, eficiência, custo direto e custo indireto. 

 Vocação: para algumas empresas aquelas atividades consideradas meio e 

acessórias são para o prestador de serviço atividade-fim, por isso este obtém na 

maioria das vezes a excelência dos serviços, dando maior qualidade na 

prestação do serviço contratado. 

 Eficiência: nenhuma empresa consegue ser especialista em todas as suas 

atividades, principalmente em uma era de maior diversidade tecnológica e de 

rápida evolução, deste modo transferir as atividades acessórias auxilia na 

eficiência de cada serviço da organização. 

 Custo Direto: para determinadas tarefas de alta tecnologia a transferência de 

atividades assiste em uma redução de custos diretos. 

 Custo Indireto: as atividades meio e acessórias, assim como a atividade-fim 

requerem gerenciamento equivalente e isso demanda custos indiretos. 

 
 
2.4.1 Condições fundamentais para Terceirização 
 

Para Kardec (2007), quando uma organização decide terceirizar seus serviços 

esta deve: 

 Definir primeiramente quais atividades poderão ser terceirizadas, tendo em vista 

a razão e as estratégias que ela aborda; 

 Verificar se existe no mercado empresas prestadoras de serviço que atenda as 

suas expectativas; 

 Calcular quais serão os possíveis resultados a médio e longo prazo; 

 Estabelecer contratualmente as relações da parceria; 

 Buscar a melhoria contínua de todas as atividades da empresa; 

 Estabelecer para a contratada indicadores básicos de qualidade, custo, 

segurança, moral e meio ambiente; 

 Ter como objetivo o crescimento e desenvolvimento da prestadora também. 
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2.4.2 Relação de emprego 
 

O contratante poderá exigir que a contratada preste os serviços com qualidade, 

eficiência e que cumpra o prazo previsto em contrato. Poderá, também, acompanhar a 

execução dos trabalhos, mas deverá fazer suas observações e exigências ao 

responsável pela empresa contratada a fim de que sejam observadas as cláusulas do 

ajuste. Por outro lado, o tomador dos serviços (contratante) não poderá dar ordens 

diretas à contratada ou a seus subordinados, tais como atribuir-lhes tarefas, exigir 

cumprimento de horários de trabalho, substituir empregados da contratada etc., como 

se fossem seus empregados. 

Nessa relação não pode haver qualquer subordinação hierárquica, isto é, poder 

de mando ou chefia do contratante sobre a contratada, devendo esta última prestar os 

serviços da forma que melhor lhe convier, mas nos termos do contrato, objetivando a 

satisfação do cliente. A contratante não deve sequer exigir que este ou aquele 

empregado da contratada realize os serviços, cabendo a esta determinar a pessoa (seu 

empregado) mais indicada para executar o trabalho, bem como resolver problemas e 

dificuldades que o serviço exige. 

Para Martins (2010), a relação entre o tomador dos serviços e a terceirizada é 

regulada pelo Código Civil, e não pela CLT. Entretanto, a utilização incorreta da 

terceirização poderá transferir essa relação da esfera civil para a esfera trabalhista, 

caracterizando o vínculo empregatício, isto é, relação de emprego entre o contratante e 

as pessoas que lhe estão prestando serviços. Dessa maneira, segundo a CLT o vínculo 

empregatício configura-se pela relação de emprego sempre que estiverem presentes os 

seguintes elementos reunidos: subordinação, horário de trabalho, habitualidade e 

pessoalidade, mediante uma remuneração que, nesse caso, será considerada salário. 

 Subordinação: Ocorre a subordinação hierárquica sempre que o empregador 

mantiver o empregado sob suas ordens e comando, distribuindo tarefas, modo 

de execução etc. 

 Horário de Trabalho: Caracteriza-se pelo controle no horário de trabalho do 

empregado no que diz respeito à entrada e saída, horário de almoço, mesmo 

que o trabalho seja realizado externamente, ou seja fora do estabelecimento da 

empresa. 
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 Habitualidade: Verifica-se pela existência de trabalho contínuo, por um mesmo 

trabalhador, de forma habitual, isto é, o empregado apresenta-se para o trabalho 

diariamente ou 3 (três) vezes por semana, mas de forma constante. 

 Pessoalidade: Configura-se a pessoalidade com a impossibilidade de o 

empregado poder ser substituído por outra pessoa. Caso o empregado tenha 

algum compromisso inadiável e não possa comparecer, não pode mandar outra 

pessoa em seu lugar. 

 Salário: É a contraprestação devida ao trabalhador pelos serviços prestados por 

um determinado período. 

 

 

2.5 FRANCHISING COMO FORMA DE TERCEIRIZAÇÃO  
 

Para Martins (2010, p. 62) : “franchising é uma forma e terceirização, ou seja 

formam de terceiros prestarem o serviços que antes era executado pelo contratante”. 

Como foi mencionado anteriormente, constatou que a franchising não deixa de ser uma 

forma de se contratar terceiros para a prestação de serviços e também a buscar 

distribuir a comercialização ou serviços do franqueador por intermédio de uma terceira 

pessoa. 

Hoje a franquia é, também, feita para ex-empregados, gerentes e diretores 

passem a fazer serviços que anteriormente era realizado mediante relação de emprego, 

essas pessoas passam a ter negocio próprio, liberdade e autonomia em seu novo 

negocio, embora seguindo certas regras do franqueador.  

 
 
2.5.1 História   
 

 A franchising surgiu por volta de 1860, nos Estados Unidos. Sendo iniciado pela 

Singer Machine Company começou a exercer franquias a pequenos comerciantes para 

que comercializa-se produtos com a marca Singer, porém deveriam seguir certos 

padrões determinados pela referida empresa.  

Após a segunda guerra mundial a franquia foi novamente utilizada em novas frentes de 

trabalho para diminuir o desemprego causado pela guerra.  
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2.5.2 Objetivo da Franchising 
 

Um dos objetivos do contrato da franquia é a cessão do uso da marca, que pode 

ser cedida em conjunto ou não com o produto, ou titulo do estabelecimento ou nome 

comercial. A franquia também presta assistência técnica podendo ocorrer à assistência 

financeira para venda dos produtos, mercadorias, ou para prestação de serviços.   

Existem muitas vantagens para as partes envolvidas na franquia. Enquanto o 

franqueado desfruta das vantagens da aceitabilidade do produto por ele comercializado, 

por ser uma consagrada marca, o franqueador expande seu campo de vendas, sem 

despesas adicionais com filiais, agências, ou lojas próprias e todos os seus encargos. 

Para Plá (2001, p.29): “O Franqueador ético concede ao franqueado em conceito de 

negócio já testado e de comprovado sucesso é, com isso, assume a responsabilidade 

de crescimento da sua marca, além do compromisso de com ele manter um 

relacionamento transparente”  

 
 
 

2.6 COOPERATIVAS COMO FORMAS DE TERCEIRIAÇÃO  
 

Cooperativa é a sociedade de pessoas que têm por objetivo a organização de 

esforços em comum para a consecução de determinado fim. Os membros da 

cooperativa não têm subordinação entre si, mas vivem num regime de colaboração. 

Segundo Crúzio (2000, p.13): “Cooperativa é a união de trabalhadores ou profissionais 

diversos que se associam por iniciativa própria, sendo livre o ingresso de pessoas 

desde que os interesses individuais em produzir, comercializar ou presta um serviços 

não sejam conflitantes como objetivos gerais das cooperativas”  

 A cooperativa pode ser uma forma de terceirização, quando a empresa necessita 

de serviços ou bens que são produzidos pelos cooperadores. Recentemente, o uso de 

cooperativas também não deixa de ser uma forma de tentar evitar o desemprego, 

proporcionando trabalho às pessoas. 

Não se poderá utilizar a cooperativa para substituir mão de obra permanente ou 

interna da empresa, pois seu objetivo é ajudar seus associados. O importante é que os 

cooperadores prestem serviços pela cooperativa com total autonomia, isto é, sem 
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subordinação. Os serviços devem ser especializados. O ideal, portanto, é que o 

associado não os preste de maneira individualizada, pessoalmente, pois poderá ficar 

evidenciada a pessoalidade, caracterizando-se o vínculo de emprego. 

 
 
2.6.1 História 
 

As cooperativas surgiram na França, quando os trabalhadores reagiram à 

Revolução Industrial, enquanto o cooperativismo iniciou-se no ano de 1844 na cidade 

de Rochdale na Inglaterra, quando um grupo de 28 operários fundou a Sociedade dos 

Probos Pioneiros de Rochdale. As cooperativas surgiram porque os trabalhadores 

perderam seus postos de trabalho. No primeiro momento, as cooperativas não tinham 

objetivo dede lucro, mas o de, mediante esforços em comum, satisfazer suas 

necessidades. 

As cooperativas suprimem o intermediário, sendo que os serviços são realizados 

ou prestados pelos próprios sócios. No Brasil, as cooperativas nasceram juntamente 

com o movimento sindical. 

 
 
 

2.7 TRABALHO TEMPORÁRIO 
  

Segundo Crúzio (2000, p.15): “O trabalho temporário, caracteriza-se pelo serviço 

prestado por pessoa física (cedida temporariamente por um empregador, denominado 

“empresa de trabalho temporário”) a uma empresa contratante que lhe preste serviços”. 

Este pode estar relacionado às suas atividades-fim por até 3 (três) meses, contudo, 

somente é admitida em dois casos excepcionais que visam suprir necessidades 

transitórias da empresa contratante: 

1. Substituição de pessoal regular e permanente, podendo ocorrer, quando se 

tratar de férias, afastamento por doença etc.; 

2. Acréscimo extraordinário de serviços. Como podemos citar o caso de lojas que 

se preparam para atender a uma demanda mais forte nos períodos natalinos, dias das 

mães, dia dos namorados etc.  
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A atividade da empresa de trabalho temporário (locadora de mão-de-obra) 

consiste em colocar à disposição de outras empresas, temporariamente, trabalhadores 

qualificados, que deverão ser, por elas, remunerados e assistidos. Para Crúzio (2000, 

p.40) “Considera-se trabalhador temporário aquele contratado por empresa de trabalho 

temporário para prestação de serviço destinado a atender, necessidade transitória de 

substituição de pessoas regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de tarefas 

de outra empresa”  

Contudo, devemos ressaltar que, caso a mão-de-obra seja ofertada diretamente 

pelo empregado, a relação de emprego se dará diretamente entre o trabalhador e a 

tomadora de serviços. É muito comum acontecer de uma empresa que necessita de um 

reforço de mão-de-obra, para atender a uma demanda circunstancialmente alta, 

contratar diretamente empregados pensando que está amparado pela lei que trata do 

trabalho temporário. Lembramos que esta contratação só poderá ser feita por 

intermédio de outra empresa, denominada empresa de trabalho temporário. No caso do 

trabalho temporário, nos moldes da legislação em vigor, a relação de emprego é entre o 

trabalhador e a empresa de trabalho temporário. 

Conseqüentemente, a tomadora de serviços irá pagar à empresa de trabalho 

temporário pela cessão da mão-de-obra fornecida. 

 
 
 

2.8 TRABALHO EVENTUAL 
 

Embora o trabalho eventual, a exemplo do que ocorre na relação de emprego, 

seja prestado com pessoalidade, onerosidade e subordinação, consiste na prestação 

de serviços ocasionais, sem constância, a uma ou mais pessoas, as quais não se 

vincula por relação de continuidade. 

O elemento diferenciador do eventual e do empregado é a continuidade. 

Presente à continuidade, a figura será do empregado. Ausente esse requisito, o 

trabalho será eventual. Segundo Crúzio (2000, p.40)  “O trabalhador eventual é aquele 

que desenvolve suas atividades profissionais (eventos, acontecimentos, obras, serviços 

específicos) esporadicamente para um empregador”  
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Nesse caso quem loca a mão-de-obra é o próprio trabalhador, mas muita 

atenção, esse tipo de contrato não tem boa receptividade perante os fiscais do trabalho 

que muitas vezes, acabam por autuar as empresas que o adotam. Os serviços a ser 

prestados pelo trabalhador eventual não devem coincidir com a atividade-fim da 

empresa contratante. A legislação não estabelece um referencial de tempo que 

caracteriza a eventualidade, portanto, a questão deverá ser analisada caso a caso, 

conforme a complexidade dos serviços. 

Podemos citar também como outras formas de locação de mão-de-obra sem 

vínculo empregatício entre tomador e trabalhador, a contratação de estagiário e de 

aprendiz. Por fim, a contratação de empregado propriamente dita, em que a relação de 

emprego está presente diretamente entre tomador (empregador) e empregado, 

ocorrerá, portanto, com vínculo empregatício. Precauções na hora de terceirizar 

serviços. 

A empresa que pretende efetivar a contratação de outra empresa para terceirizar 

serviços, deverá tomar algumas precauções. Crúzio (2000) Apresenta em seu livro dez 

dicas para que afaste o fantasma de uma contratação que possa ser prejudicial à sua 

empresa: 

 Não repasse serviços relacionados diretamente com seus objetivos sociais, ou 

seja, não terceirize suas atividades-fim. Entregue somente as atividades não 

essenciais de sua empresa – atividades-meio; 

 Evite “arranjos” momentâneos, busque no mercado empresas ou profissionais 

autônomos idôneos. Não se deixe levar somente pelo baixo custo oferecido. 

Lembre-se de que o barato pode lhe sair caro; 

 Considere também a capacidade econômica do contratante. Veja se são 

compatíveis com a atividade a ser desenvolvida; 

 Faça contrato de prestação de serviços por escrito. Evite contratações verbais. 

Estabeleçam nesse contrato as obrigações e responsabilidade do contratante; 

  Mantenha relacionamento comercial e profissional com a empresa contratada. 

Dirija-se diretamente ao seu responsável. Evite contado com seus empregados. 

É recomendável que o contratante nomeie um “gestor” para cumprir essa tarefa; 
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 Incentive o “rodízio” entre os empregados da contratada disponibilizados em sua 

empresa, isto é, prestigie a alteração do pessoal – aqueles que estão há uma 

semana na sua empresa sejam substituídos por funcionários de outra empresa 

com quem o contratante também tem relação comercial; 

 Os empregados da empresa contratada devem usar uniformes que identifiquem 

a empresa pela qual prestam serviço. Devem, também, portar crachás em local 

visível que os identifiquem; 

 Mantenha as necessárias distinções entre os seus empregados e os da empresa 

contratada. Além dos exemplos colocados no item anterior, podemos citar: 

vestiários próprios, refeitórios, transporte oferecido pela empresa etc.; 

 Exija do contratante a exibição de documentos que comprovem sua regularidade, 

registro dos empregados disponibilizados, bem como recolhimentos 

previdenciários pertinentes; 

 É importante que a empresa contratada também preste serviços para outras 

empresas, evitando-se, assim, a exclusividade. Estas são algumas dicas 

importantes para se evitar contratações de prestadores de serviços em 

desconformidade com a legislação vigente em nosso país. Se ocorrerem 

dúvidas, consulte um advogado, o qual poderá orientá-lo sobre os procedimentos 

legais a ser observados no caso concreto. 

 
 
 

2.9 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

Para Martins (2010, p. 47): “O contrato de Prestação de Serviços é o instrumento 

jurídico que estabelecerá as condições essenciais do negócio a ser firmado entre o 

tomador de serviços e a pessoa física ou jurídica que prestará os serviços 

especializados”, este refere-se as atividades pertinentes às atividades-meio da 

contratante. Esse tipo de contrato é regulado pelo Código Civil brasileiro, mas não 

tendo caráter trabalhista. 

Os serviços são executados nos limites previstos contratualmente, ou seja, 

conforme especificação detalhada na cláusula objeto do contrato, no prazo 

estabelecido, com indicação do local onde serão realizados, valor ajustado, forma de 
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pagamento e demais condições preestabelecidas. É imprescindível nesse tipo de 

contrato, que o profissional autônomo ou a empresa contratada possuam autonomia 

para realizar os trabalhos e alcançar as metas a que se propõem. 

 
 
2.9.1 Contratações irregulares: penalidades 
 

A inspeção do trabalho e previdenciário realiza-se em todas as empresas, 

estabelecimentos e locais de trabalho sujeitos às legislações pertinentes, estendendose 

aos profissionais liberais e instituições sem fins lucrativos, inclusive cooperativas, que 

mantiverem trabalhadores como seus empregados. 

Crúzio (2000) explica em seu livro que na existência do vínculo empregatício, o 

empregador que contratar irregularmente o empregado, deixando de registrar a Carteira 

Profissional do Empregado – CTPS e de inscrevê-lo na Previdência Social, estará 

sujeito às penalidades: 

 Reclamação trabalhista proposta pelos empregados na Justiça do Trabalho. 

 Autuação por parte dos fiscais do trabalho, que incidirá por empregado sem 

registro. 

 Nova autuação caso não seja regularizada a situação que gerou a primeira 

autuação. 

 Proposição de ação criminal e de encerramento da sociedade (empresa, 

cooperativa e associação) por parte do Ministério Público do Trabalho, caso 

constate fraude contra os direitos trabalhistas. 

 Autuação dos fiscais da Previdência Social. 

 Assumirá os riscos de acidentes do trabalho por não oferecer o seguro 

previdenciário; etc. 
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CAPÍTULO III 
 
 

3. ESTUDO DE CASO - EMPRESA SIMPRESS 
 

Este estudo de caso tem como objetivo mostrar as vantagens ao se terceirizar 

serviços que são importantes para a empresa, mas que não compõe sua atividade fim. 

A empresa escolhida para a realização do estudo de caso foi a Simpress uma empresa 

com 10 anos de mercado, especializada em Outsourcing de impressão e gestão de 

documentos. A Simpress é uma renomada empresa no mercado e foi escolhida pelo 

grupo por se tratar de uma organização onde a terceirização é a chave do negócio, já 

que ela utiliza a terceirização de serviços como atividade meio e acessória. Pois além 

dela utilizar serviços terceirizados de portaria, segurança, limpeza e RH ela presta 

serviços de terceirização de impressão para seus clientes. O estudo foi desenvolvido 

em duas partes: apresentação da empresa e estudo sobre a forma de terceirização da 

utilizada e reuniões com diretores, gerentes, coordenadores e supervisores que 

responderam um questionário prático de opinião sobre o que agrega valor usamos a 

terceirização e qual seu grau de importância. 

 
 
 

3.1 CONHECENDO A SIMPRESS 
 

 Fundada em 2001 a Simpress é uma empresa especializada em outsourcing de 

impressão e gestão de documentos. Hoje é a empresa mais premiada em outsourcing 

de impressão laser, com mais de quinze títulos nos últimos cinco anos e pioneira na 

oferta de outsourcing de impressão térmica, além de certificada como parceiro Diamond 

pela Docuware, nossa principal parceira nas soluções de gestão de documentos. São 

mais de 1.000 contratos em vigor,  1.600 funcionários, filiais nas principais capitais do 

país (Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília e Salvador) 140 revendas 

autorizadas e mais de 1.000 técnicos especializados. 

Também possuí a certificação ISO 9001:2008, reconhecimento de nível 

internacional conferido pelo Bureaus Veritas Certification atualmente está em busca da 
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certificação da ISO 14001 para obtenção de certificado de empresa preocupada com o 

meio ambiente, pois já pratica atividade sustentáveis. 

A Simpress também se consolidou como a mais premiada do setor, com mais de 

dez prêmios e o reconhecimento do mercado. Está entre as 100 + ligadas do Brasil 

segundo a revista INFO,  entre as 1.000 maiores da revista Exame, além de ter 

recebido o prêmio que inclui a Simpress no ranking CW 300 da revista Computerworld, 

confirmando o compromisso com a excelência.  

A companhia sempre teve em seu DNA a busca pelo aperfeiçoamento de suas 

soluções para atender às necessidades dos diferentes setores da economia no Brasil. A 

Simpress acompanhou toda a trajetória do outsourcing e amadureceu junto com o 

mercado, que já adotou a terceirização de processos como uma ferramenta 

indispensável para o sucesso dos negócios.  

O objetivo da equipe é justamente esse: evoluir para estar à frente das 

necessidades do mercado e assim, prover serviços inteligentes e proativos! 

A Simpress possui parcerias que tornam suas soluções inovadoras e 

diferenciadas, combinando a oferta da melhor solução/serviço de impressão e gestão 

de documentos promovido pela Simpress, somado a entrega da melhor tecnologia 

disponível hoje no mercado.  

 

 

3.1.1 Principais parceiros 
 

A Simpress possui uma infinidade de parceiros que auxiliam no desenvolvimento 

do conceito de terceirização de impressão de documentos no mercado, estes fornecem 

seus equipamentos e soluções para que em parceria sejam revendidos pela Simpress, 

são eles: 

 

 Docuware 

Fundada em 1988;  

Provedor de soluções para Gestão de Documentos;  

Presente em aproximadamente 35 países com mais de 6000 instalações; 

http://www.simpress.com.br/Empresa/Historico.aspx
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Presente nos EUA e Europa e Américas;  

Possui Certificado BERTL.  

 

 Epson  

A Epson atua no Brasil desde 1984. Em 1991, com a abertura de mercado, 

instala-se definitivamente no país, como subsidiária do grupo Seiko Epson 

Corporation. 

É uma corporação global com sede no Japão, que está na vanguarda das 

revoluções tecnológicas em reprodução de imagens, robótica, maquinaria de 

precisão e eletrônica. O Negócio principal da Epson é o desenvolvimento, 

fabricação, vendas, comercialização e conserto de equipamentos de informática. 

  

 Equitrac  

Um dos maiores provedores mundiais de software de controle e gestão de 

volumes de impressão; 

Possui mais de 30 anos de experiência no setor com presença nos principais 

mercados mundiais (Europa e USA).  

 

 Fujitsu 

Fundada em 1935 no Japão, é a maior empresa japonesa de Tecnologia da 

Informação no mundo; 

Presente em diversos ramos da área de tecnologia como telecomunicações, 

infra-estrutura, servidores e serviços de TI; 

Mais de 175 mil colaboradores presentes em cerca de 70 países; 

Está entre as 30 empresas que mais investem em pesquisa e desenvolvimento; 

Produz scanners e softwares profissionais para captura de imagens.  

 

 IB Solutions  

Distribuidor exclusivo do PAPERCUT no Brasil. 

Empresa 100% especializada em soluções de software para empresas de 

Outsourcing de Impressão.  
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 Objectif Lune  

Líder do setor de software de criação de documentos de conteúdo variável para 

os mercados transacional e promocional e baseia-se no grande potencial da 

linguagem poscript, que se tornou um padrão na indústria de impressão para 

este segmento.  

 

 Print Audit  

Líder mundial em soluções de gerenciamento de impressão. 

Empresa com sede mundial no Canadá e escritórios no Reino Unido, França, 

Austrália, África do Sul e Brasil. 

Líder no seu mercado. Suas soluções são utilizadas em mais de 10.000 

empresas pelo mundo e instaladas em mais de 1.500.000 estações.  

 

 ReadSoft  

Empresa Sueca de Software criada em 1991; 

Presente no Brasil desde 2000; 

Líder mundial no mercado de Automação Documental; 

Possui mais de 5000 instalações no mundo; 

Presente na Europa, América do Norte, América do Sul, Ásia e Austrália; 

Empresa focada em automação de documentos, otimização de processos, 

captura de dados e integração com ERP.  

 

 Ricoh  

Fundada: 1936 no Japão; 

Desenvolve e fabrica soluções tecnológicas de ponta para automação/gestão; 

Mais de 70 mil funcionários distribuídos em mais de 120 países; 

Possui certificação ISO 14001/9000; 

Líder no mercado de origem e Europa e figura entre os três principais provedores 

de soluções de impressão dos Estados Unidos.  

 



55 
 

 Samsung 

Presença no mercado desde 1938;  

O grupo Samsung atua em diversos ramos da área de tecnologia da informação 

e se mantém na vanguarda da inovação há mais de 70 anos;  

Lidera o mercado global de alta tecnologia e mídias digitais;  

Faz parte das 20 marcas globais mais valiosas do mundo e é a 7ª maior 

corporação transnacional do mundo;  

É a 2ª maior produtora de impressoras do mundo.  

 

 Zebra  

Presente em mais de 103 países e com mais de 40 anos de experiência.  

Líder global na oferta de produtos para impressões especiais (Etiqueta, tickets, 

tags, recibos, cartões, fotos, etc).  

 

A Simpress está sempre em busca do desenvolvimento de ações não apenas na 

prestação de serviços, mas também na área sócio-ambiental. Por meio de programas, 

como Sábios Talentos, a companhia contribui para o desenvolvimento de profissionais 

com idade acima dos 45 anos que já se aposentaram ou que buscam uma nova 

recolocação no mercado. O Jovens Talentos oferece o primeiro emprego a profissionais 

recém-formados na área técnica. Outra iniciativa é o projeto Impressão Consciente, que 

busca disseminar as melhores práticas de impressão para diminuir o desperdício, tanto 

de papel quanto de insumos e energia, por parte dos usuários e o  ReciclaSim, 

desenvolvido para reduzir o impacto ambiental dos suprimentos de TI, por meio da 

reciclagem dos mesmos. 

E, devido às diversas iniciativas da Simpress na área ambiental, acaba de ser 

iniciado o processo para certificação da ISO 14001, norma desenvolvida pela 

International Organization for Standardization (ISO), que estabelece diretrizes sobre a 

área de gestão ambiental dentro de empresas. 

 
 

 
 

http://www.simpress.com.br/Empresa/AcoesSocioambientais.aspx
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3.2 O ESTUDO   
 
Foi realizado um estudo sobre o processo de terceirização da Simpress por meio 

de reuniões e debates junto a gerencia e a área de operações da mesma, no qual foi 

possível realizar uma analise sobre a vantagem de terceirizar, conforme abaixo: 

 Ao adotar a terceirização ou outsourcing de impressão a organização obtém 

maior foco na sua atividade especializada, com isso, centraliza seus esforços para 

alcançar seus objetivos obtendo maior tempo para inovar ou aperfeiçoar seus produtos 

ou serviços. Terceirizar significa reduzir perdas no processo produtivo, objetivando-se 

na melhoria e qualidade do produto, com custo mais baixos e preço menor e outras 

vantagens como segue abaixo: 

 Controle total de documentos impressos (tipo, quantidade, local e gestor); 

 Redução de custo com pessoal; 

 Redução de desperdício e perdas; 

 Eliminação de custo com aquisição de equipamentos, pois  falta de 

conhecimento ou pouca experiência, geralmente há uma falta de controle nos 

sistemas de impressão de algumas organizações, ás vezes a empresa adquire 

um equipamento caro para impressões coloridas sem necessidade; 

 Eliminação de custo com assistência técnica, peças e acessórios, porquê o 

usuário sem experiência nesta função não sabe se está utilizando o cartucho ou 

toner correto, e as vezes a impressora não funciona apenas por esse detalhe; 

 Aumento de produtividade do colaborador; 

 Aumento dos lucros da empresa, gerando eficiência e eficácia em suas ações, 

além de economia de escala, com a eliminação de desperdícios; 

 Distribuição de rendas entre os participantes do processo, concentração de 

esforços na atividade-fim da empresa, especialização no serviço, concorrência e 

produtividade para todo o mercado; 

 A criação de novas empresas gerando novas contratações e mão de obra 

especializada. As empresas estão buscando cada vez mais a modernização com 

a finalidade de tornar-se mais apta para enfrentar seus concorrentes, que 

buscam alcançar maior produtividade, elevar o nível de qualidade e reduzir 



57 
 

custos, para assim sobreviver em ambientes de alta competitividade, portanto é 

fundamental ter uma visão estratégica daquilo que pretende fazer dentro de sua 

empresa.  

 Qualidade de impressão, esse será o resultado de todas as vantagens citadas 

acima. 

 A empresa não precisa manter grandes níveis de estoque do trabalho impresso; 

 O “setup” da impressão é muito mais rápido e barato do que a impressão 

convencional; 

 Não existe desperdício de produtos não-vendidos;  

 Permite a personalização de dados e conteúdo da Impressão;  

 Você pode lançar novos produtos com fantástica agilidade, lucratividade, 

aproveitamento do conteúdo existente;  

 Viabiliza a distribuição de um vasto conteúdo de produtos que a impressão 

convencional proíbe; 

 Clientes procuram por conteúdo não por manchetes de jornal. 

De acordo com o gerente de operações Paulo Sérgio Tavares, várias empresas 

que implementaram  soluções estratégicas de terceirização de documentos afirmam 

que tornaram seus negócios mais eficientes e bem-sucedidos. Cada departamento da 

empresa pode simplificar processos, melhorar o workflow e fazer economia.  

Atualmente as empresas estão adotando a terceirização como uma gestão 

estratégica e moderna para administrar o seu negócio. O sucesso desta estratégica 

depende da habilidade que a empresa tem de focar no seu próprio negócio, pois não 

pode perder o controle dos processos de impressão de documentos físicos e digital. 

Para a maioria das empresas, terceirizar essa função faz muito sentido, pois permite à 

empresa focar no seu próprio negócio de modo a poder gerir o crescimento e a escala, 

além de permitir a implantação rápida de estruturas e suporte além de conseguir uma 

redução de custos, enquanto a empresa ainda está em processo de transição das suas 

práticas e cultura. 

A maioria das maiores empresas do mundo estão terceirizando também outros 

setores de seus negócios, enquanto que as companhias de maior crescimento 

atualmente terceirizam várias de suas funções. O mesmo vale para o monitoramento e 
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a segurança de TI, pelas mesmas razões e também por algumas outras.Um prestador 

de serviços terceirizado pode oferecer alguns serviços superiores em termos de custo, 

controle e qualidade.  

A terceirização ou outsourcing é uma estratégia que visa sempre na redução de 

custo em conjunto com o aumento da qualidade no desenvolvimento e crescimento da 

organização. Terceirização ou Outsourcing significa transferir uma determinada 

atividade para ser realizada por um especialista na área, o que se traduz em aumento 

de produtiva e melhor eficiência. 

Todas as grandes empresas podem adotar esta prática independentemente da 

atividade que exerce. Sendo que, as médias e pequenas empresas também podem 

beneficiar-se com esta estratégia, pois além de transferir esta função para uma 

terceirizada, adquire mais tempo para focar nas principais atividades do negócio que 

exerce. Partindo-se desta visão, a terceirização significa que as atividades meio 

passam a ser administradas por outras empresas, concentrando-se em suas atividades-

fim, a terceirização possibilita maior especialização e com isso gerando mais 

competitividade.  

Uma organização só não deve terceirizar a sua atividade-fim pois, corre o risco 

de perder sua identidade e principalmente o seu diferencial competitivo. A atividade-fim 

de uma empresa é a razão de existir dessa empresa.  

Quando uma companhia adota a terceirização ou outsourcing de impressão, ela 

está visando o gerenciamento completo do processo de impressão, feito por uma 

empresa especializada, desde a consultoria inicial de avaliação, incluindo a definição da 

tecnologia mais adequada até o seu produto final ou seja, a página impressa ou 

digitalizada. 

 
 
 

3.3 BENEFICIOS QUE A TERCEIRIZAÇÃO DE IMPRESSÃO TRAZ 
PARA OS CLIENTES 
 

 O crescimento da competitividade de mercado implica na necessidade de reduzir 

os custos e o tempo operacional. Dessa forma, o modelo de serviços 
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terceirizados torna-se uma tendência para atingir estas metas diante do cenário 

econômico atual. 

 O processo de terceirização é vantajoso por reduzir significativamente os custos,  

com mão-de-obra devido a diminuição dos encargos sociais, necessidade de 

equipamentos individual ou coletiva para realizar a operação.  

 Dados que as empresas passaram a buscar alternativas de sobrevivência.  

 A impressão de grandes volumes é em grande parte fundamental em uma 

organização e, apesar de manter-se em segundo plano, pode ser determinante 

na hora de reduzir custos ou garantir a imagem corporativa de uma empresa. 

Contudo, existem situações em que a impressão se transforma em um aspecto 

crítico do negócio. É o caso daquelas corporações que trabalham com ambientes 

de alto volume de impressão.  

 Com o intuito de atender as demandas na captura, criação e produção de 

documentos, a partir de diversas entradas de dados, seja no ambiente de 

escritório ou mainframes em ambientes de processamento de dados, com o 

software é possível atender diversos segmentos no alto volume.  

 Otimização da produtividade automatizando diversos tipos de acabamento, com 

separação de documentos.  

 A organização ganhará mais espaço, pois as atividades que antes lhe 

pertenciam foram terceirizadas, não só de pessoal como de material. 

 
 
 

3.4 SIMPRESS TAMBÉM USA TERCEIRIZAÇÃO 
 

A Simpress é uma empresa engajada e inovadora que além de praticar o 

outsourcing de impressão vendendo aos seus clientes os melhores produtos serviços 

do ramo ela também usa a terceirização como forma de manter seu foco em seu 

negócio. 

Em busca de reduzir custos e aumentar sua eficiência em 2006 a Simpress 

decidiu terceirizar algumas de suas atividades-acessórias e implantou a terceirização 

dos serviços de limpeza, portaria, vigilância, manutenção predial e motoboy. Segundo a 
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coordenadora de facilities da empresa, com a terceirização destas atividades foi 

possível adquirir algumas vantagens tais como:  

 Concentração do esforço na atividade-fim – com a terceirização dos serviços 

acima mencionados é possível dar mais atenção a atividade-fim do negócio e 

acaba se tornando uma vantagem competitiva. Trabalhar somente para aquilo 

que a empresa faz de melhor, aumenta sua concorrência diante do mercado. 

 Especialização no serviço: a terceira consegue apresentar um serviço mais 

especializado por esse se tratar de sua atividade-fim ela tem como foco e missão 

atender as mais altas exigências impostas pela Simpress, como forma de 

melhoria contínua de seu processo e cartão de visita oferecido. Exemplo: a 

Simpress cuida para que seus produtos e serviços apresentem excelência para o 

cliente a empresa terceira trabalha para que os serviços de limpeza e segurança 

apresentem a mais alta excelência para a Simpress. 

 Aumento dos lucros da empresa - já que foram reduzidas despesas 

operacionais. 

 Aumento da eficiência e eficácia na prestação dos serviços citados – uma 

empresa terceira que tem como sua atividade-fim a contratação de pessoas 

somente destes ramos sabe selecionar melhor e escolher os melhores 

profissionais para cada tipo de empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande 

porte. Normalmente seleciona o profissional certo para o local certo. A criação de 

novas empresas gerando novas contratações e mão de obra especializada. As 

empresas estão buscando cada vez mais a modernização com a finalidade de 

tornar-se mais apta para enfrentar seus concorrentes, que buscam alcançar 

maior produtividade, elevar o nível de qualidade e reduzir custos, para assim 

sobreviver em ambientes de alta competitividade, portanto é fundamental ter uma 

visão estratégica daquilo que pretende fazer dentro de sua empresa.  

 Não ter a preocupação com ações trabalhistas – pessoas que executam essas 

atividades, principalmente vigilantes e trabalhadores de manutenção predial 

abrem grandes ações por decorrência de suas atividades. Quando isso ocorre, à 

falta de vinculo empregatício protege o nome e integridade da contratante, 

quando essa não faz com que o prestador exerça atividades fora do contrato.  
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 Elimina a necessidade de estocagem e compra de produtos de limpeza – temos 

definido que o preço fechado em contrato engloba o custo de materiais de 

limpeza e estes vêm para empresa somente quando necessário e em pequenas 

quantidades, ou seja, não é necessário um local para estocá-los e nem pessoal 

interno para controlá-los e comprar-los. Todo o controle é feito pela terceira. 

 Distribuição de rendas entre os participantes do processo – a Simpress ajuda no 

desenvolvimento e crescimento da empresa terceira, que gera muitos empregos. 

 Aumento da qualidade da atividade-meio: é possível otimizar os serviços e 

incrementar a produtividade, já que as outras atividades passam a ser 

executadas por pessoal especializado; 

 Evitar-se a depreciação dos equipamentos: não é preciso se preocupar com a 

depreciação de equipamentos de manutenção em geral como maquita, furadeira 

entre muitos outros que são usados esporadicamente, evitando o aluguel por 

parte da empresa. 

 Diminui encargos trabalhistas e previdenciários: isso implica diretamente na 

redução de custo operacional o que pode ajudar na redução do custo direto para 

o cliente. 

 

 Além destes serviços a Simpress também terceirizar parte de uma de suas 

atividades meio. O fechamento mensal da folha de pagamento. De acordo com a 

diretora de RH, Márcia Evagelista, com a terceirização desta atividade a empresa 

conseguiu obter as seguintes vantagens:  

 

 Aumento da eficiência e eficácia no fechamento da folha de pagamento; 

 Maior sigilo no que diz respeito ao valores pagos pela folha confidencial; 

 Especialização no serviço; 

 Maior confiabilidade no fechamento mensal; 

 Elevação do nível de qualidade  

 Reduzir custos e mão-de-obra para execução de tal tarefa;   

 A empresa ganhou mais espaço, pois não mantemos arquivos  

 Aumento da qualidade, a otimização dos serviços; 
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 Gera melhoria na administração do tempo e libera a supervisão para outras 

atividades produtivas; 

 Diminuiu encargos trabalhistas e previdenciários; 

 Entre outros. 

 

 

3.5 GRAU DE PRIORIDADE NA ADOÇÃO DO PROCESSO DE 
TERCEIRIZAÇÃO 

 

  Realizamos uma pesquisa dentro da empresa Simpress, na qual apresentamos 

um pequeno questionário de opinião para diretores, gerentes, coordenadores e 

supervisores, para que pudéssemos avaliar o grau de prioridade na adoção do 

processo de terceirização. Uma vez que este deve ser bem definido para auxiliar na 

tomada de decisão de uma empresa na hora de terceirizar. Os dados também podem 

auxiliar na avaliação do que é importante e almejado pela empresa que implanta a 

terceirização. 

 
Tabela 1. Estudo sobre prioridades na adoção de terceirização 
 

PRINCIPAIS VANTAGENS PARA A ADOÇÃO DO PROCESSO  MÉDIAS OBTIDAS 
NAS RESPOSTAS* 

Aumento da lucratividade 4,3% 

Redução dos custos 3,7% 

Aumento da produtividade 3,5% 

 Aumento da qualidade 3,5% 

Acesso a empresa a novas tecnologias 3,4% 

Concentração na especialização do negocio  3,4% 

Maior especialização da mão-de-obra  3,1% 

Melhoria dos níveis de competitividade e concorrência  2,9% 

Maior flexibilidade organizacional 2,5% 

Racionalização de mão-de-obra 2,5% 

Menor investimento com pesquisa & desenvolvimento 2,4% 

Enxugamento da estrutura organizacional 2,3% 

 
Fonte: As médias foram calculadas com base nas seguintes respostas: 1= não é prioridade; 2= 
pouquíssima prioridade; 3= média prioridade; 4= alta prioridade e 5= altíssima prioridade. 



63 
 

Os resultados apresentados na tabela 1, somente confirmam o que foi exposto 

anteriormente. O grande objetivo de uma empresa ao buscar a terceirização é a 

intenção de aumentar a lucratividade e reduzir os custos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

CONCLUSÃO 
 
 Com o estudo do tema “Terceirização de Serviços” conseguimos identificar que 

atualmente a terceirização é uma ferramenta muito utilizada pelas organizações para 

agregar valor competitivo já que está se fundamenta num processo de gestão 

estratégica, dimensionada para alcançar objetivos determinados e reconhecidos pela 

contratante. A terceirização trata-se de um processo de gestão pelo qual se repassam 

algumas atividades para terceiros, com os quais se estabelece uma relação de parceria, 

o que permite a empresa torna-se mais ágil e flexível, além disto, quando a empresa se 

concentra em suas atividades-fim, a terceirização possibilita maior especialização e, 

conseqüentemente, maior competitividade. Desta forma pode-se dizer que a 

terceirização busca, basicamente, que cada entidade execute seus processos e gere 

resultados para os quais esteja mais bem preparada ou que sejam objetos fim de suas 

atividades, tal fundamento satisfaz a hipótese do trabalho. A parceria normalmente e 

findada, pois implica em uma significativa redução de custos e além do mais, os 

contratos de terceirização geralmente garantem à contratante, que seu parceiro estará 

atento na busca por melhorias que venham a beneficiá-la.  

Para a empresa analisada o processo de terceirização foi vantajoso, pois ajudou 

na redução de custos com mão-de-obra devido a diminuição dos encargos sociais, 

auxiliou na concentração de esforços na atividade-fim, a empresa terceira apresentou 

maior especialização nos serviços, eliminou a necessidade de espaço para 

armazenamento de produtos e materiais de manutenção, aumentou a qualidade da 

atividade-meio. Contudo é importante deixar claro que quando uma empresa decide 

terceirizar suas atividades, esta deve estar ciente de que a realização de um estudo é 

importante para saber em qual atividade deve implantar a terceirização para ter uma 

noção se esta trará algum beneficio para empresa, pois nem sempre a redução dos 

custos, principal desejo ao se terceirizar, é obtida durante o processo e por esse motivo 

deve-se almejar outros objetivos que também podem proporcionar vantagem 

competitiva. 

 Depois de tal analise, sem duvida, a empresa poderá designar algum setor, 

serviço ou atividade que poderá ser terceirizado e assim tornar está mais competitiva no 

mercado tendo em vista todas as vantagens apresentadas anteriormente. Os resultados 



65 
 

apresentados em nossa pesquisa nos ajudaram a confirmar o que foi exposto 

anteriormente, ou seja, o grande objetivo de uma empresa ao buscar a terceirização é a 

intenção de aumentar a lucratividade e reduzir os custos.  
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PRINCIPAIS VANTAGENS PARA A ADOÇÃO DO PROCESSO DE TERCEIRIZAÇÃO 
Conforme abaixo e em sua opinião, qual é o grau de prioridade adotado pela 

Simpress na implantação do processo de terceirização? 
 
Acesso da empresa a novas tecnologias  

a) não é prioridade 
b) pouquíssima prioridade 
c) média prioridade 
d) alta prioridade 
e) altíssima prioridade 

 

Maior especialização da mão-de-obra 
a) não é prioridade 
b) pouquíssima prioridade 
c) média prioridade 
d) alta prioridade 
e) altíssima prioridade 

 

Aumento da qualidade  
a) não é prioridade 
b) pouquíssima prioridade 
c) média prioridade 
d) alta prioridade 
e) altíssima prioridade 
f)  

Maior flexibilidade organizacional 
a) não é prioridade 
b) pouquíssima prioridade 
c) média prioridade 
d) alta prioridade 
e) altíssima prioridade 

 

Aumento da produtividade  
a) não é prioridade 
b) pouquíssima prioridade 
c) média prioridade 
d) alta prioridade 
e) altíssima prioridade 

 

Melhoria dos níveis de competitividade e 
concorrência  

a) não é prioridade 
b) pouquíssima prioridade 
c) média prioridade 
d) alta prioridade 
e) altíssima prioridade 

 

Aumento da lucratividade 
a) não é prioridade 
b) pouquíssima prioridade 
c) média prioridade 
d) alta prioridade 
e) altíssima prioridade 

 

Menor investimento com pesquisa & 
desenvolvimento 

a) não é prioridade 
b) pouquíssima prioridade 
c) média prioridade 
d) alta prioridade 
e) altíssima prioridade 

 

Concentração na especialização do negócio 
a) não é prioridade 
b) pouquíssima prioridade 
c) média prioridade 
d) alta prioridade 
e) altíssima prioridade 

 

Racionalização de mão-de-obra 
a) não é prioridade 
b) pouquíssima prioridade 
c) média prioridade 
d) alta prioridade 
e) altíssima prioridade  

 

Enxugamento da estrutura organizacional 
a) não é prioridade 
b) pouquíssima prioridade 
c) média prioridade 
d) alta prioridade 
e) altíssima prioridade  

Redução de custos 
a) não é prioridade 
b) pouquíssima prioridade 
c) média prioridade 
d) alta prioridade 
e) altíssima prioridade 

 

 


