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GESTÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS NA EMPRESA PÚBLICA: UM ESTUDO NA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL 
 

 

RESUMO 
 

 

Este trabalho tem por objetivo propor a discussão acerca dos aspectos legais, econômicos e de 
qualidade na administração e na gestão dos contratos de prestação de serviços terceirizados, 
com vistas a propiciar meios de segurança no processo de gestão e uma ação competente e de 
responsabilidade social. Partindo do seguinte questionamento: Até que ponto os Contratos de 
Prestação dos Serviços Terceirizados na Caixa Econômica Federal atendem às dimensões da 
Legalidade, Economicidade e Qualidade, assegurando o cumprimento de todas as cláusulas 
contratuais vigentes? E para o alcance dos objetivos propostos, este estudo foi realizado por 
meio do método indutivo, em pesquisa bibliográfica e documental. Para se verificar o grau de 
aderência dos Contratos de Prestação de Serviços Terceirizados às dimensões de Legalidade, 
Economicidade e Qualidade, no âmbito de uma empresa pública, mais especificamente na 
Caixa Econômica Federal, estimulando assim, a formação e observação das práticas, 
assegurando a execução dos serviços com qualidade e o devido cumprimento de todas as 
cláusulas contratuais vigentes, percorremos alguns capítulos com vistas a atingir os objetivos 
propostos.  Primeiramente discorremos acerca da Terceirização de Serviços na Literatura, com 
o objetivo de um embasamento teórico conciso sobre o assunto, identificando os diversos 
autores com suas respectivas visões sobre o trabalho terceirizado, mais especificamente no 
Brasil, não obstante as consultas dos diversos autores estrangeiros. Neste capítulo falamos um 
pouco do histórico do fenômeno Terceirização de Serviços no Brasil. No segundo capítulo 
foram abordados os Aspectos Legais da Terceirização de Serviços, quais os dificultadores, 
vantagens e desvantagens, possíveis casos em que possa ocorrer a ilegalidade na contratação. 
Posteriormente, tratamos da contratação de serviços terceirizados no âmbito da Caixa 
Econômica Federal, relatando a inter-relação entre as diversas Unidades, bem como citando os 
Normativos, legislação e procedimentos para o andamento das contratações. Discorremos 
sobre a Missão, Visão, Código de Ética e Valores na CAIXA, já mencionados no capítulo 
anterior, como políticas de relacionamento entre as diversas instâncias da sociedade. Num 
outro capítulo, discorremos sobre os aspectos da economicidade, os diversos custos de 
contratação, diretos e indiretos, os gastos públicos envolvidos na contratação dos serviços, 
assim como as formas para evitar desperdício no uso de recursos públicos.  
 
 
 
 
 
 
 



 vii

 
 
 
Dedicamos um capítulo à questão da qualidade dos serviços, com vistas a responder à 
questionamentos do tipo Que serviços oferecemos? Em que prazos? Com que nível de 
qualidade? Neste capítulo falamos um pouco sobre a ética na administração pública, assim 
como discorremos acerca de critérios de excelência da Fundação Nacional da Qualidade 
(FNQ). Numa tentativa de sintetização e sistematização dos assuntos abordados dos capítulos 
anteriores, acrescentamos um capítulo intitulado Análise dos Dados, onde discorreremos sobre 
os principais pontos na Terceirização de Serviços no que tange a três aspectos gerais: a 
Economicidade, a Legalidade e a Qualidade, com vistas ao objetivo final do trabalho, que é 
analisar qual o grau de aderência adequado na contratação dos serviços terceirizados. Por fim, 
concluímos o trabalho expondo os aspectos mais importantes da pesquisa em função dos 
resultados obtidos no capítulo Análise dos Dados, assim como acrescentamos sugestões 
adicionais para estimular novos pesquisadores a dar continuidade sobre o tema abordado.   

 
   

 

 

Palavras-chave: Terceirização, Economicidade, Legalidade, Qualidade, Prestação de Serviços. 
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MANAGEMENT OF CONTRACTS TO PROVIDE SERVICES 

TERCEIRIZADOS IN PUBLIC COMPANY: A STUDY IN CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL 
 

 

 

ABSTRACT 
 

 

 

This work aims to propose a discussion about the legal aspects, economic and quality in 
administration and management of contracts for outsourced services, aiming at providing 
means of security in the management process and a competent action and social responsibility. 
On the following question: How far Contracts for the Provision of Services for third the Caixa 
Economica Federal suit dimensions of Legality, Economy and quality, ensuring compliance 
with all existing contractual clauses? To the extent the proposed objective, this study was 
based through the inductive method, a literature search and documentary. To ascertain the 
degree of adhesion contract to provide Services for third the dimensions of Legality, Economy 
and Quality, as part of a public company, specifically in the Caixa Economica Federal, thus 
encouraging, training and observation of practice, ensuring implementation of services with 
quality and due compliance with all existing contractual terms, we through some chapters in 
order to achieve our goal. First we will talk about the Outsourcing Services in Literature, with 
the goal of a concise theoretical abasement on the subject, identifying the various authors with 
their views on the work outsourced, more specifically in Brazil, notwithstanding the 
possibility to consult foreign authors. In this chapter speak a bit of history of the phenomenon 
of Outsourcing Services in Brazil. The second chapter discuss the Legal Aspects of 
Outsourcing Services, which major problems, advantages and disadvantages, possible cases 
where there may be unlawful in hiring. Afterwards, treat the contracting of services 
outsourced under the Caixa Econômica Federal, reporting the interrelationship between the 
various units, and citing the Normative, legislation and procedures for the progress of 
recruitment. Alarms on Mission, Vision, Code of Ethics and Values in BOX, already 
mentioned in the previous chapter, such as policies of relationship between the various bodies 
of society. In another chapter, we write on aspects of the economy, the various costs of hiring, 
direct and indirect, public spending involved in contracting for services, as well as ways to 
avoid wastage in the use of public resources. 
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We in tackling a chapter to the issue of quality of services, aiming to answer the questions 
What kind of services we offer? In that time? With that level of quality? In this chapter speak 
a little about ethics in public administration, and we write on criteria of excellence National 
Foundation for Quality (FNQ). In an attempt to synthesizing and systematization of the 
matters discussed in previous chapters, we will make a chapter entitled Analysis of data, 
where we write on the main points in Outsourcing Services with regard to three general areas: 
the Economy, the Legality and quality, aiming to ultimate aim of work, which is examining 
the level of adherence appropriate in hiring the services outsourced. Finally, we done our 
work out the most important aspects of research in light of the results obtained in Chapter 
Analysis of data, and we will make additional suggestions to stimulate new researchers to 
continue on the topic addressed. 
 
 
 
 
 
Key-Words: Outsourcing, Largest Economy, Legality, Quality, Provision of Services 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

 A terceirização de serviços é um processo de gestão que estabelece relação de parceria 

com empresas especializadas na prestação de serviços, para executar atividades de caráter 

acessório e secundário em relação ao objetivo principal da empresa pública, cuja relação 

custo/benefício lhe seja comprovadamente favorável, demonstrada pelo gestor público. 

 No Brasil e no mundo, a terceirização vem ganhando espaço pelo interesse crescente 

de transferir para terceiros as atividades menos afins das empresas, sejam elas públicas ou 

privadas. 

 Por exercerem atividades econômicas na qualidade de concorrentes com as empresas 

particulares, as Empresas Públicas e Sociedade de Econômicas Mista, da administração 

indireta, necessitam buscar estratégias as quais promovam a otimização dos serviços e a 

economia de custos, constituindo-se a terceirização como uma das alternativas atuais para 

alcançar esse objetivo. 

 Contudo, para não infringir a legalidade e a moralidade administrativa, necessário se 

faz a primazia de uma prestação de serviços com eficiência e competitividade, sendo 

inconcebível que uma empresa pública, exploradora de atividade econômica, se utilize da 

terceirização com o objetivo escuso de locar mão-de-obra mais barata, fraudando os direitos 

trabalhistas dos seus empregados. 

 Este Trabalho de Conclusão de Curso se propõe a discutir os aspectos legais, 

econômicos e de qualidade na administração e gestão dos contratos de prestação de serviços 

terceirizados, com vistas a propiciar meios de segurança no processo de gestão e uma ação 

competente e de responsabilidade social. 

 Nesse contexto este trabalho busca viabilizar a resposta para a seguinte questão 

central:  

 Até que ponto os Contratos de Prestação dos Serviços Terceirizados na Caixa 

Econômica Federal atendem às dimensões da Legalidade, Economicidade e Qualidade, 

assegurando o cumprimento de todas as cláusulas contratuais vigentes?  
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1.2  OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Geral 

 

 Verificar o grau de aderência dos Contratos de Prestação de Serviços Terceirizados às 

dimensões de Legalidade, Economicidade e Qualidade, no âmbito de uma empresa pública, 

mais especificamente na Caixa Econômica Federal, estimulando assim, a formação e 

observação das práticas, assegurando a execução dos serviços com qualidade e o devido 

cumprimento de todas as cláusulas contratuais vigentes. 

 

 

1.2.2 Específicos 

 

• Identificar na literatura o embasamento teórico acerca da prestação de serviços 

administrativos terceirizados no Brasil; 

• Discorrer acerca dos aspectos legais, econômicos e de qualidade na gestão dos 

contratos terceirizados; 

• Evidenciar o funcionamento da gestão dos contratos administrativos terceirizados no 

âmbito da Caixa Econômica Federal; 

• Identificar no contrato de recepcionista para auto atendimento da Caixa Econômica 

Federal, os fatores impeditivos de aderência completa às dimensões da legalidade, 

economicidade e qualidade para gestão. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 Justifica a natureza do trabalho, o momento de desenvolvimento, com investimentos 

de parcerias, principalmente nos setores de prestação de serviços. 

 Na maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento o setor de serviços cresce 

significativamente, pela sua notória importância econômica, inclusive com relação à geração 

de renda, bem como da criação de novos postos de trabalho. 

 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos comentários estatísticos 

realizados em 2006, relativos à Pesquisa Anual de Serviços – 2004 mencionam que: 

 
 

[...] O segmento dos serviços prestados às empresas tem sua importância associada à 
crescente terceirização de serviços na economia. Observa-se, na atualidade, que 
muitas empresas pertencentes a todas as atividades da economia procuram 
estruturar-se de forma a elevar a sua produtividade e, de acordo com suas vantagens 
comparativas, desenvolvem apenas a sua principal atividade, deixando para outras 
empresas algumas de suas atividades secundárias ou atividades de apoio e 
administrativas (IBGE, 2006, p. 1). 

 

No Brasil, a terceirização vem sendo rapidamente implantada por Órgãos da 

administração pública, direta e indireta, tendo início na década de 1950, com a chegada de 

empresas multinacionais, principalmente as do setor automobilístico. Desde então, até o final 

dos anos 80, a terceirização vem sendo aplicada principalmente para reduzir custos com mão-

de-obra.            

 Contudo, há que se questionar a qualidade dos serviços prestados e o nível de 

comprometimento que essas empresas compartilham, inclusive, no que tange à 

responsabilidade social, principalmente pelo fato de estarem respondente perante a sociedade, 

sob a forma de agente do governo, mesmo que indireto. 

Há que se preocupar também a questão jurídica da relação empresa pública e 

terceirizada. Segundo Campos (2006), Advogada e Servidora Pública Federal de Fortaleza, 

diz que:  

Na terceirização, verificam-se três tipos de relações jurídicas. A primeira, 
envolvendo a empresa prestadora dos serviços e a empresa tomadora – no caso, uma 
relação jurídica de ordem civil; a seguir, têm-se uma segunda relação jurídica, 
envolvendo o trabalhador e a empresa prestadora – configurando uma relação de 
emprego; finalmente, existe uma relação de trabalho, que surge do envolvimento 
entre o trabalhador e a empresa tomadora. (CAMPOS, 2006, p.3) 
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 Concernente a qualidade dos serviços prestados, fatores de suma relevância devem ser 

colocados em pauta nas discussões, bem como na inserção da política de terceirização da 

empresa que se propõe a exercer essas atividades: A precarização das condições de trabalho; 

A diminuição dos direitos trabalhistas e a dimensão intelectual do trabalho.    

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O estudo pretende abordar, à luz da administração pública, e, com base na legislação 

vigente acerca da terceirização de serviços para empresa pública, o processo de gestão dessas 

empresas, definindo critérios e parâmetros que agreguem resultados ao negócio institucional, 

minimizando riscos e/ou prejuízos que, por ventura, possam ocorrer. 

Devido à diversidade de empresas públicas que exercem a atividade de terceirização 

de serviços, o estudo ficará restrito à Caixa Econômica Federal. Contudo, a quantidade de 

modalidades de serviços passíveis de terceirização na CAIXA é extensa, dos quais podemos 

citar alguns do tipo (PO 011 000, 2007):  

 

i) Abertura e fechamento de agências e custódia de chaves; 

ii) Agenciamento de imóveis do PAR; 

iii) Aquisição e distribuição de vale-transporte; 

iv) Assessoria técnica e atuarial ao Plano de Saúde CAIXA; 

v) Assessoria de imprensa e de relações públicas; 

vi) Auditoria externa; 

vii) Brigada contra incêndio; 

viii) Cobrança administrativa dos encargos de empréstimos comerciais 

inadimplentes; 

ix) Consultoria externa; 

x) Serviços de copa; 

xi) Despachante de documentos; 

 

 

 
 

 



                                                                                                                                                                          18

 

 

xii) Digitalização de documentos; 

xiii) Distribuição e transporte de documentos; 

xiv) Recepcionistas para auto-atendimento nas Agências; 

xv) Escritórios de engenharia; 

xvi) Execução extrajudicial do crédito imobiliário; 

xvii) Ginástica laboral; 

xviii) Guarda e recuperação de documentos; 

xix) Serviços de informática; 

xx) Infra-estrutura para eventos e manutenção de máquinas e equipamentos; 

xxi) Limpeza, conservação e manutenção dos prédios, equipamentos e veículos da 

CAIXA; 

xxii) Serviços de microfilmagem; 

xxiii) Operação de telemarketing; 

xxiv) Serviços de portaria; 

xxv) Organização de eventos, propaganda e publicidade; 

xxvi) Prestação de serviço técnico-especializado para organização e realização de 

concurso público; 

xxvii) Leiloeiro; 

xxviii) Remoção de bens móveis; 

xxix) Secretariado e apoio administrativo no exterior; 

xxx) Segurança privada; 

xxxi) Serviço 0800 da CAIXA; 

xxxii) Serviços Gráficos; 

xxxiii) Serviços de Alarme; 

xxxiv) Serviços de transporte de pessoas e mudanças de empregados para outra 

localidade; dentre outros. 
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Como o estudo de caso requer especificidade, o presente trabalho de pesquisa será 

restrito à análise do contrato de prestação de serviços administrativos terceirizados de 

Recepcionista para Auto-atendimento em Pontos de Venda/Agências da Caixa Econômica 

Federal, no estado de Pernambuco, na cidade de Recife, GIMAT/RE – Gerência de Filial de 

Recursos Materiais – Serviços Administrativos. 

Justifica-se a escolha do referido contrato pela minha experiência de três anos de 

atuação na gestão e administração de contratos de Recepcionistas nas Agências da Caixa 

Econômica Federal, assim como a relevância da atividade que visa a excelência no 

atendimento aos clientes da empresa. 
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1.5 DEFINIÇÃO DOS TERMOS 

 

 

Contratada – é a empresa que presta/executa o serviço, utilizando os recursos próprios 

necessários à perfeita execução do contrato (PO 011 000, NORMATIVO INTERNO CAIXA, 

2007). 

 

Contratante – é a empresa que celebra contrato com a empresa de prestação de serviços, ou 

seja, é o tomador dos serviços (PO 011 000, NORMATIVO INTERNO CAIXA, 2007). 

 

Economicidade – Princípio de natureza essencialmente gerencial, intrínseco à noção de 

eficiência, eficácia e efetividade na gestão de recursos e bens. Trata-se da obtenção do melhor 

resultado possível para uma determinada alocação de recursos físicos, financeiros, 

econômicos, humanos e tecnológicos em um dado cenário socioeconômico (DICIONÁRIO 

MICHAELIS). 

 

Legalidade – Qualidade ou estado de legal; conformidade com a lei; legitimidade 

(DICIONÁRIO AURÉLIO) 

 

Prestação de Serviços – é a prestação dos serviços contratados, nas instalações do tomador 

dos serviços ou onde este determinar (PO 011 000, NORMATIVO INTERNO CAIXA, 

2007). 

 

Qualidade - Grau no qual um conjunto de características inerentes satisfaz a requisitos (NBR 

ISSO 9000: 2000). 

 

Terceirização – Contratação de terceiros,  por parte de uma empresa,  para a realização de 

atividades que não lhe são essenciais,  a fim de racionalizar seus custos,  economizar recursos 

e desburocratizar sua administração (DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2008). 

 

 

 

 
 

http://www.workpedia.com.br/contrata%E7%E3o.html
http://www.workpedia.com.br/terceiros.html
http://www.workpedia.com.br/empresa.html
http://www.workpedia.com.br/realiza%E7%E3o.html
http://www.workpedia.com.br/atividades.html
http://www.workpedia.com.br/essenciais.html
http://www.workpedia.com.br/racionalizar.html
http://www.workpedia.com.br/custos.html
http://www.workpedia.com.br/economizar.html
http://www.workpedia.com.br/recursos.html
http://www.workpedia.com.br/desburocratizar.html
http://www.workpedia.com.br/administra%E7%E3o.html
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1.6  APRESENTAÇÃO DO CASO 

 

 

 

 A política de Terceirização de Serviços na CAIXA (PO 011.000, 2007) visa agregar 

resultados aos negócios, adequada à legislação vigente, minimizando riscos e/ou prejuízos 

institucionais. 

 A CAIXA, em cumprimento ao Termo de Conciliação (TC) firmado com o Ministério 

Público do Trabalho (MPT), abstém-se de contratar trabalhadores, por meio de cooperativas 

de mão-de-obra, para a prestação de serviços ligados as suas atividades-fim ou meio, quando 

a atividade, por sua própria natureza, demandar execução em estado de subordinação em 

relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, pois a terceirização dar-se-á 

por meio de contratação de serviços, sendo vedada a contratação de mão-de-obra. Este 

procedimento é realizado para evitar possíveis vínculos empregatícios por parte dos 

funcionários das terceirizadas. 

 Serão abordadas as Normas, critérios e parâmetros existentes na política de 

terceirização da Caixa Econômica Federal, bem como discutir as atribuições e competências 

da área gestora, gestor operacional, unidade beneficiária e gestor formal, no âmbito da 

normatização interna da empresa, mais especificamente AD 056.012 – Serviços de Apoio 

Administrativo. 

 Serão analisadas as atividades e diretrizes para provimento de postos de recepcionista 

para auto-atendimento em Agências, suas atribuições e parâmetros a serem seguidos pelas 

empresas terceirizadas. 

A experiência vivida ao longo dos dezenove anos de vínculo empregatício com a 

CAIXA, associada às diversas teorias já discorridas nos capítulos anteriores será abordada 

neste capítulo, que tem o objetivo maior de fundamentalizar melhor o conceito de prestação 

de serviços de forma mais objetiva e eficaz, enfocando um modelo de gestão para a empresa, 

possibilitando assim uma aderência da teoria com a prática. 
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No discurso empresarial, cada vez mais se ouve falar em ética nos negócios, 

principalmente depois dos escândalos da Enron¹ e de outras instituições internacionais. Está 

clara a necessidade da moderna gestão empresarial de criar relacionamentos éticos para sua 

sobrevivência e obter mais vantagens competitivas diante do fenômeno da globalização. Esta 

forma de pensar que outrora somente era voltada para as empresas privadas, atualmente 

repercute no pensar dos gestores das empresas públicas, na medida em que, além do papel 

social, existe a busca de obtenção de lucros para sua própria subsistência enquanto agente de 

fomento dos governos, em todos os níveis, seja federal, estadual ou municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________________________

1 A Enron, gigante americana no setor de energia, pediu concordata em dezembro de 2001, após ter sido alvo de 

uma série de denúncias de fraudes contábeis e fiscais. Com uma dívida de US$ 13 bilhões, o grupo arrastou 

consigo a Arthur Andersen, que fazia a sua auditoria. Segundo investigadores federais, a Enron criara parcerias 

com empresas e bancos que permitiram manipular o balanço financeiro e esconder débitos de até US$ 25 bilhões 

nos últimos dois anos. 

(folha on line, disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u416.shtml) 
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1.7 PROCEDER METODOLÓGICO 

 

 A formatação adotada neste trabalho tem como base a Normatização do Trabalho de 

Conclusão de Mestrado proposta pelo Curso de Mestrado Profissionalizando em Gestão 

Pública, disciplina Seminário de Dissertação I e II, da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), bem como foi adotado o livro O fazer do Trabalho Científico em Ciências Sociais 

Aplicadas, cujo autor é o Professor Doutor Jorge Expedito de Gusmão Lopes.  

 

1.7.1 Tipo de pesquisa: 

 

Para a classificação da pesquisa, toma-se como base a taxionomia apresentada por 

Malhotra (2001), que a qualifica em relação a quatros aspectos: quanto ao método, quanto à 

classificação, quanto ao tipo e quanto à estratégia. 

Quanto ao método, a pesquisa será indutiva. 

Quanto à classificação, a pesquisa será descritiva, em virtude de que o trabalho a ser 

realizado não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, mas sim expor as 

características de um modelo de gestão de qualidade. 

Quanto ao tipo, a pesquisa será qualitativa, pois segundo Malhotra (2001), a pesquisa 

qualitativa tem como objetivo alcançar uma compreensão qualitativa das razões e motivações 

subjacentes em um determinado problema de pesquisa. A amostra geralmente se dá por meio 

de um pequeno número de casos, não necessariamente representativos, e a coleta e análise de 

dados podem ser não estruturadas e não estatísticas, respectivamente, mas processos de 

categorização das variáveis e posteriores interpretações. 

Um método de pesquisa considerado adequado para o desenvolvimento de uma 

investigação qualitativa é o estudo de caso, pois esse tipo de abordagem procura trabalhar 

com cenários sociais bastantes específicos (Alencar, 1999). Por esse motivo a pesquisa, 

quanto à estratégia, será estudo de caso, por que se utilizará como modelo o contrato de 

prestação de serviços terceirizados de recepção de auto-atendimento nas agências da Caixa 

Econômica Federal. 
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1.7.2 Universo e amostra 

 

O universo da pesquisa são os contratos de prestação de serviços terceirizados no 

âmbito da Caixa Econômica Federal, onde serão realizadas análises documentais, bem como 

poderá haver realização de entrevistas e consultas junto ao corpo gerencial da empresa. 

A amostra utilizada para esta pesquisa será o contrato de prestação de serviços 

administrativos de recepcionistas para auto-atendimento da Caixa Econômica Federal, nas 

agências do estado de Pernambuco. 

 

1.7.3 Coleta de dados 

 

Os dados serão coletados por meio de: 

 

a) Pesquisa bibliográfica em livros, dicionários, normativos internos da Caixa 

Econômica Federal, leis, teses e dissertações com dados pertinentes ao assunto, 

bem como páginas na internet. 

 

b) Pesquisa documental direta nos arquivos das unidades administrativas da Caixa 

Econômica Federal, com vista a encontrar Contratos, Regulamentos Internos, 

Ofícios, Circulares, Despachos, Relatórios e outros documentos não publicados. 

 

1.7.4 Tratamento dos dados 

  

Segundo Vergara (2007): 

 
Tratamento dos dados refere-se àquela seção na qual se explicita para o leitor como 
se pretende tratar os dados a coletar, justificando por que tal tratamento é adequado 
aos propósitos do projeto (VERGARA, 2007, p. 59). 

  

 Os dados com os quais trabalharemos serão levantados por meio de leitura e 

interpretação dos normativos internos da Caixa Econômica Federal; a legislação vigente 

acerca da terceirização; bem como análise crítica dos diversos autores que estudam o assunto. 

Extrairemos de nossa observação ativa elementos práticos vivenciados na experiência de 

trabalho na empresa. 
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 Tomaremos como base teórica o Modelo de Avaliação de Empresas proposto por 

Matarazzo (1998), que diz: 

 
Em primeiro lugar, aponta os principais aspectos econômicos e financeiros contidos 
num balanço, bem como sua importância no conteúdo global. 
Em segundo lugar, é prático: em poucos minutos pode-se avaliar uma empresa e 
elaborar um relatório; isso possibilita, portanto, eficácia e custo reduzido. 
Em terceiro lugar, é passível de ser colocado em computador, sem maiores 
dificuldades (MATARAZZO, 1998, p. 211). 

  

 

1.7.5 Limitações do método 

 

   

 A metodologia escolhida para a pesquisa apresenta as seguintes dificuldades e 

limitações quanto à coleta e ao tratamento dos dados: 

 

• Apesar do modelo de gestão proposto pelo projeto de pesquisa poder ser 

utilizado para vários serviços de apoio administrativo terceirizado, o estudo 

estará limitado à análise de apenas um tipo de serviço no âmbito da Caixa 

Econômica Federal: Recepcionistas para auto-atendimento nos Pontos de 

Venda; 

 

• Outro fator limitante diz respeito ao tamanho da Caixa Econômica Federal. Sua 

diversidade de atividades, atuação no mercado e a quantidade de modelos 

contratuais de prestação de serviços terceirizados fazem com que a dimensão 

se torne um fator limitante para formulação de um modelo único de gestão.  

 

• Um terceiro fator limitador diz respeito à pesquisa documental, na medida em 

que pretendemos levantar documentos internos em órgãos governamentais, e, 

portanto, antecipamos eventuais dificuldades em conseguir autorização para 

tanto.  
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1 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

 

Os capítulos a seguir têm por objetivo apresentar os principais fatores que devem ser 

analisados com vistas à proposta de uma matriz de aderência para análise contratual da 

empresa prestadora de serviços, com enfoque quanto aos aspectos de legalidade, 

economicidade e qualidade dos serviços no processo de terceirização. 

 

 

o A Terceirização de Serviços na Literatura; 

o Aspectos Legais da Terceirização de Serviços; 

o A relação Custo x Benefício na Terceirização (Economicidade); 

o A Qualidade dos Serviços Prestados; 

 

 

Em seguida, num capítulo à parte faremos a análise dos assuntos acima expostos, 

dando relevância aos aspectos da Economicidade, Legalidade e Qualidade, para fins de 

contribuição na tomada de decisões sobre a terceirização de serviços, com o objetivo maior de 

minimizar o risco de fracasso do programa para melhorar os resultados administrativos e 

operacionais da organização contratante dos serviços. 
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2.1 A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA LITERATURA 

 

 

 A terceirização de serviços é uma tendência mundial nas organizações, e vem 

ganhando dimensão progressiva nas corporações, sobretudo nas empresas públicas. De acordo 

com Pires (2004) e Spiegel (1993), a prestação de serviços terceirizados tornou-se uma prática 

comum nas empresas que operam no mercado nacional e internacional. 

 A literatura acadêmica discute acerca dos diversos fatores que estimulam os gestores 

públicos a decidirem pela terceirização, com foco principal na redução dos custos 

operacionais. Segundo Porter (1999):  

 
As empresas devem terceirizar de forma agressiva para conquistar eficiência. É 
fundamental que fomentem umas poucas competências essenciais, na corrida para 
permanecer à frente dos rivais. (PORTER, 1999, p. 46). 

  

 Neste capítulo iremos abordar os diversos autores existentes na literatura acerca da 

terceirização no Brasil e no mundo, discorrendo acerca das vantagens, desvantagens, críticos e 

defensores, assim como o posicionamento de empresas e gestores organizacionais.  

 No que concerne ao conceito e à origem da Terceirização de Serviços existem 

inúmeras definições para o termo, especificamente falando. Cada conceito tem seu foco 

predominante de acordo com a vertente do respectivo autor, na medida em que a relevância de 

cada fator adquire uma importância diferenciada entre cada tipo de análise. 

 O fenômeno da terceirização aflorou no mundo corporativo por ser fundamentalmente 

uma estratégia de negócios, e por esse motivo necessita de um arcabouço teórico mais sólido, 

de maneira que possa contribuir para a padronização de sua definição. 

 Em termos jurídicos a empresa contratante é chamada tomadora de serviços; a 

empresa executante dos serviços contratados é denominada de prestadora de serviços; o 

funcionário da prestadora de serviços, que exerce as tarefas na contratante se denomina 

trabalhador terceirizado; e, todo esse processo é conhecido como terceirização de serviços. 

 Além de ser uma estratégia de negócios, a terceirização de serviços pode ser 

caracterizada como uma transferência de responsabilidade de atividades da empresa 

contratante para a empresa prestadora de serviços. Com relação à transferência de 

responsabilidade, Amato Neto (1995), diz que: 
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[...} a terceirização refere-se ao ato de transferir a responsabilidade por um 
determinado serviço ou operação / fase de um processo de produção ou de 
comercialização, de uma empresa para outra(s), neste caso conhecida(s) como 
terceira(s). Nesta forma, a empresa contratante deixa de realizar alguma ou várias 
atividades cumpridas com seus próprios recursos (pessoal, instalações, 
equipamentos etc.) e passa-as para empresa(s) contratada(s). {...} desintegração 
vertical é o movimento de redução do tamanho da cadeia de atividades de uma dada 
empresa, tanto no nível administrativo (redução do número dos níveis hierárquicos 
de uma dada estrutura organizacional) como também no nível da produção, por meio 
da redução e/ou eliminação de alguns processos, de seções produtivas ou de apoio à 
produção, ou, simplesmente, eliminação de alguns postos de trabalho (AMADO 
NETO, 1995, p. 35). 
 

 
 A preocupação central de Hitt (2002) está na maneira pela qual os serviços são 

absorvidos pelas empresas, de tal forma que sua aquisição desonere colaboradores e diversos 

recursos da empresa contratante e ainda agregue valor ao produto ou serviço final que compõe 

a atividade principal da empresa. Segundo o autor, a terceirização não deixa de ser a compra, 

a um fornecedor externo, de uma atividade capaz de gerar valor.  

 Outra definição interessante é colocada por Polônio (2000), onde se conceitua 

terceirização como um processo de gestão empresarial consistente na transferência para 

terceiros (pessoas físicas ou jurídicas) de serviços que, originalmente, seriam executados 

dentro da própria empresa. 

 Com relação à conceitualização sobre a terceirização de serviços, são diferenciados 

basicamente pela sua amplitude de atuação. Na língua inglesa, é utilizada a palavra 

subcontracting (subcontratação) representando a transferência de tarefas de acessórias e de 

apoio de baixo valor agregado, como por exemplo, serviços de limpeza, segurança 

patrimonial, trabalhos em refeitório para empregados, dentre outros. Ou seja, o fornecimento 

de serviços, sem haver uma parceria significativa, contanto que seja de fácil cancelamento. 

Há outra denominação sobre terceirização é a outsourcing, que significa uma parceria 

estratégica de forma mais atuante nas operações da empresa contratante, ou seja, quando há 

uma participação do fornecedor em áreas na empresa com maior valor agregado, como 

podemos ver na área de logística, de tecnologia da informação (TI), e outras atividades que 

requeiram maior importância, mesmo que não seja o negócio principal da empresa. Para Pires 

(2004),  

 
outsourcing é uma prática em que parte do conjunto de produtos e serviços 
utilizados por uma empresa (na efetivação de uma cadeia de suprimentos) é 
providenciada por uma empresa externa, num relacionamento colaborativo e 
interdependente (PIRES, 2004, p. 184). 
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 Na tentativa de realizar um breve histórico da história recente acerca do fenômeno da 

terceirização de serviços no Brasil, podemos colocar que, de acordo com a literatura, a 

terceirização foi identificada na recessão econômica do Plano Collor, quando as empresas 

buscavam reduzir custos, já que a importação havia se tornado mais barata. Todavia, sabemos 

que esse fenômeno começou bem antes, e que não foi somente por uma necessidade 

econômica. 

 O início se deu pela terceirização dos serviços nas empresas vinculadas à 

administração pública que, por volta da década de 60, se autorizou contratar serviços 

considerados periféricos, como manutenção de elevadores, limpeza e segurança de outras 

empresas. Já no setor privado, os bancos deram o pontapé inicial. O Decreto Lei 1034, de 

1969, obrigou as instituições financeiras a contratarem vigilantes, sob a justificativa de que 

naquele período houve aumento dos assaltos. Contudo, como os bancários têm jornada de seis 

horas diárias, ao contratar o serviço de uma empresa especializada, o banco teria um 

funcionário à disposição por oito horas, pagando o mesmo salário, sem a necessidade de 

bancar duas horas extras. Houve bancos que abriram empresas só para prestar serviço de 

vigilância para eles mesmos. Esse seria um dos motivos pelos quais alguns autores não são 

simpatizantes da terceirização. 

 Primeiramente vemos a segurança como a atividade demandada pelas empresas 

contratantes para a terceirização. Logo depois foram os serviços de limpeza, e por último, os 

serviços de processamento de dados. Com isso a categoria dos bancários perdeu força com a 

transferência de vigilantes e serventes para outros sindicatos.  

 Mas especificamente nos serviços de informática, os bancos criaram empresas que 

lhes prestavam serviço, com carga horária de oito horas diárias. Tal tipo de negócio poderia 

ser efetivado, desde que a empresa criada também trabalhasse para outras instituições, além 

daquela que a fundou. Esses episódios causaram bastante desgaste no ramo jurisdicional, pois 

ocorreram polêmicas, como por exemplo: os banqueiros lucram duas vezes ao constituir uma 

nova empresa de informática, na medida em que subtraem os direitos trabalhistas, tirando 

duas horas extras do pagamento, e ainda lucram ao vender seus serviços para outros clientes. 

 Outro assunto polêmico, diz respeito à questão sindical e remuneração insuficiente, 

bem como as responsabilidades fiscais e trabalhistas, pois existe discriminação dos 

empregados concursados em relação aos terceirizados. Estes não se sentem da mesma classe, 

apesar de sentirem que produzem da mesma forma que os mesmos. Com isso, as empresas 
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tiveram que começar a se adaptarem aos direitos do trabalhador e não os trabalhadores se 

adaptarem às vontades das empresas. 

 Apesar de, no início, ter havido toda essa discussão acerca da terceirização, temos que 

ter em mente que, atualmente, essa é uma atividade no mercado de trabalho fundamental para 

as organizações, sobretudo, para empresas no âmbito da administração pública federal, 

estadual ou municipal, incluindo-se os bancos públicos, como por exemplo, Caixa Econômica 

Federal, Banco do Brasil, Banco do Nordeste do Brasil e Banco Central do Brasil. 

 Voltamos a falar agora um pouco da fundamentação teórica da terceirização. 

Discorreremos agora por alguns conceitos de diversos autores acerta do tema. Bertaglia 

(2005) diz que a terceirização está relacionada ao fornecimento de produtos, bens ou serviços, 

antes produzidos ou executados pela própria empresa, a uma outra empresa ou entidade. 

Ferreira e Souza (1994) definem a terceirização como um processo gerenciado de 

transferência de algumas atividades a terceiros, procurando a empresa concentrar-se apenas 

nas tarefas essencialmente ligadas ao seu negócio, ou seja, nas áreas mais estratégicas da 

empresa, podendo desta forma ser mais competitiva. 

 Segundo Silva (1997) conceitua como sendo a transferência de atividades para 

fornecedores especializados, detentores de tecnologia própria e moderna, que tenha 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. 

 Queiroz (1992) diz que a terceirização, 

 
É uma técnica administrativa que possibilita o estabelecimento de um processo 
gerenciado de transferência a terceiros, das atividades acessórias e de apoio ao 
escopo da empresa, que é a sua atividade-fim, permitindo a esta concentrar-se no seu 
negócio, ou seja, no objetivo final (QUEIROZ, 1992, p. 25). 
 

 

Autores como Giosa (1995) coloca que a terceirização é um processo de gestão pelo 

qual se repassam algumas atividades para terceiros – com os quais se estabelece uma relação 

de parceria – ficando a empresa concentrada apenas em tarefas essencialmente ligadas ao 

negócio em que atua. Ellison e Miller (1995) afirmam que ao invés da empresa fazer todas as 

coisas a todos os clientes, a tendência hoje nos negócios é determinar o que eles fazem 

melhor, e, então, concentrar-se para superar só as áreas de sua competência. 
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Conforme Queiroz (1992) afirma que é uma técnica administrativa que possibilita o 

estabelecimento de um processo gerenciado de transferência, a terceiros, das atividades 

acessórias e de apoio ao escopo das empresas, que é a sua atividade fim, permitindo a esta 

concentrar-se no seu negócio, ou seja, no objetivo final. 

Segundo Behara (1995) no caso dos serviços, isto envolve geralmente transferência do 

controle operacional aos fornecedores. No ambiente de alta competitividade é importante o 

foco em atividades do núcleo do negócio, sendo que as organizações não devem perder tempo 

com serviços organizacionais e sim ter o controle interno. 

 A decisão para se terceirizar deverá ser tomada quando se acredita que algumas 

funções de sustentação podem ser terminadas com maior celeridade e rapidez, com menor 

custo e maior qualidade, por outra empresa. As tarefas que não são essências à vida da 

empresa são candidatas a serem terceirizadas. Para uma empresa, os benefícios da 

terceirização podem ser significativamente substanciais: expansão de serviços, redução de 

custos e habilidade específica. 

 Com o passar das décadas a terceirização passou a ser uma importante ferramenta 

estratégica no atual ambiente de competitividade. Segundo Zhu (2001), o papel da 

terceirização não é somente um método de redução de custo, mas parte da estratégia de 

focalizar a competitividade. 

Tanto a terceirização de produtos como a de serviços, hoje uma realidade 

impulsionada pela economia globalizada, deixaram de ser apenas uma teoria para 

transformar-se na prática de muitas empresas, independentemente do seu porte 

(BERTAGLIA, 2005). 

Como já salientamos anteriormente, as relações de parceria entre as empresas, no 

Brasil, principalmente sob a forma de terceirização de serviços, vêm aumentando 

significativamente, a partir da década de 90, como uma estratégia essencial de 

competitividade no mercado, mesmo num contexto de crise mundial econômica e social, 

como vemos com o aumento nos índices de desemprego, de trabalho precário e com a 

fragilização da força da coletividade dos movimentos dos trabalhadores. 

Na contemporaneidade, com o fenômeno da globalização, o mundo do trabalho e 

empresarial enfrenta um processo de duplo ajuste. Enquanto por um lado, as economias 

nacionais e regionais se deparam com o aumento exacerbado da concorrência, a nível 

mundial, forçando os gestores a reformulação de estratégias de atuação no mercado, de forma 

a buscarem a manutenção e a sobrevivência da empresa enquanto organização auto-
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sustentável, observamos que, por outro lado, as empresas e as organizações dos diversos 

setores da economia são convidadas a produzirem mais em quantidade e qualidade, sob pena 

de sucumbirem perante à perversa competição e à diversificação dos mercados consumidores. 

Essa realidade é colocada por Castells (1999), que diz: 

 
Dessa forma, o que surge da observação das transformações nas maiores empresas 
ao longo das últimas décadas deste século não é um novo e ‘melhor modo’ de 
produção, mas a crise de um modelo antigo e poderoso, porém excessivamente 
rígido associado à grande empresa vertical e ao controle oligopolista dos mercados. 
Dessa crise surgiram vários modelos e sistemas organizacionais que prosperaram ou 
fracassaram de acordo com sua adaptabilidade a vários contextos institucionais e 
estruturas competitivas (CASTELLS, 1999, p.188). 

 
 
 Aliada à globalização e a reestruturação das relações de trabalho e força produtiva, que 

marcam a passagem a um novo modelo de capitalismo, vamos de encontro a uma revolução 

tecnológica desenfreada, que desde os anos 70 caracteriza-se pela potencialização e pela 

aceleração de forma particular na história da humanidade, tornando a produção da informação 

tão importante quanto à produção tradicional de produtos. 

 A tecnologia da informação permite não somente a comunicação planetária em tempo 

real, transformando o fluxo financeiro com informações reais e instantâneas e mercado 

financeiro mais volátil ante aos acontecimentos diários com repercussão a nível mundial 

afetando diretamente aos investidores, independentemente da distância física que os separa. O 

distanciamento virtual do mundo da especulação de mercado torna-se tão ou mais 

significativo do que o físico. Os processos de produção tornam-se cada vez mais estreitos, 

assim como a circulação dos produtos e serviços. A terceirização passa a ser uma prática 

indiscutível no mundo do mercado atual, inclusive nos setores de telecomunicações e de 

informática, que desempenham papel essencial. 

 Essa mudança de comportamento nas relações entre as empresas é abordada por 

Gitahy (1994) onde discorre que: 

 
Este movimento [de reestruturação produtiva, com largo emprego de Programas de 
Qualidade Total - PQT - inspirados no modelo japonês] tem implicado em vários 
tipos de medidas que valem a pena enfatizar: a) a redução de níveis hierárquicos, 
que se reflete não só no desemprego de gerentes e mesmo altos executivos, como no 
aumento da busca por cursos de reciclagem dos mais diversos tipos; b) a mudança 
das estruturas de cargos e salários, criando novos planos de carreira associados a 
programas de treinamento inclusive para trabalhadores de produção indireta; c) o 
aumento da importância atribuída à gestão de recursos humanos e ao treinamento; d) 
o processo de qualificação de fornecedores associado ao movimento de terceirização 
(GITAHY, 1994, p.126). 
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A tecnologia atual e as mudanças nos métodos de organização do trabalho, com a com 

a especialização cada vez acentuada, associadas à necessidade de alteração das relações de 

emprego, assim como o crescimento do emprego precário; todos esses fatores aliados ao 

crescimento econômico vivenciado pelo período pós-Guerra permite a consolidação de um 

sistema de normas rígido para a contratação de força de trabalho.  

 Fronteiras nacionais rompidas e frágeis aliadas ao crescimento da competição e à 

instabilidade econômica, produziram uma situação de grande flutuação no mercado, motivo 

pelo qual houve a necessidade de flexibilização do processo de contratação de mão-de-obra, 

na busca de ajuste entre necessidade de mão-de-obra e variações do mercado. 

 Nesse contexto, a terceirização tornou-se uma ferramenta gerencial e estratégica 

empresarial, permitindo uma flexibilização interna e externa do trabalho. Podemos citar como 

objetivos básicos da terceirização de serviços: 

 

• Redução de custos com mão-de-obra; 

• Elevação da qualidade do produto e do serviço 

• Desburocratização da organização; 

• Desagregação do movimento sindical. 

 

 No processo de reestruturação brasileiro, o trabalho terceirizado tornar-se um fator 

central, mesmo exercido em diferentes modelos de empresas e gestão, conforme a realidade 

econômica, política e cultural do país, do setor e da empresa a qual se refere, com 

manifestação de distintas relações entre empresas contratantes e terceirizadas, perfazendo 

relações de conflito, subordinação, parceria e cooperação, assim como adversas formas de uso 

e gestão da força de trabalho. 

 Diante do exposto, podemos analisar que a literatura aponta para a existência de 

diferentes modelos de terceirização, que, por um lado, se que tem por objetivo a elevação da 

qualidade do produto, como busca de alcance de novas condições de competitividade para 

satisfazer e ganhar clientes, prometendo estabilidade aos funcionários, que, por sua vez, 

tendem à qualificação profissional, com o uso crescente da tecnologia avançada, com vistas a 

relações de parceria entre as empresas envolvidas. Todavia, por outro lado, existe um modelo 

que visa somente a redução de custos, com implementação de estratégias restritivas, como por 

exemplo, a redução de pessoal, a ausência de investimentos em qualificação profissional e 
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qualidade dos serviços, falta de tecnologia adequada para o suporte básico às empresas e a 

precariedade das condições de emprego, gerando relações de enfrentamento com os 

funcionários e clientes envolvidos, sindicatos e empresas. 

 Para Borges e Druck (1993), a diversidade de modelos de terceirização e a existência 

de relações de trabalho virtuosas e tortuosas num mesmo caso seriam devidas ao fato de que, 

no Brasil, o círculo virtuoso do fordismo - aumento da produtividade, propiciando elevação 

dos salários e do consumo - não teria se desenvolvido plenamente. 

 Apenas uma parcela da sociedade teria sido incluída no mercado de trabalho 

organizado, produzindo um modelo excludente e concentrador de renda, devido a algumas 

peculiaridades existentes no Brasil, como por exemplo: 

 

 A frágil institucionalização das relações de trabalho;  

 A convivência de formas rígidas e dinâmicas de gestão da produção e do trabalho; 

 O fraco movimento sindical, assumindo posições defensivas; e 

 A presença de uma cultura política autoritária, desfavorável à negociação. 

 

 As transformações em curso na sociedade brasileira tendem a reproduzir as 

características de segmentação, com benefícios que atingem apenas uma parte da população, 

como ocorreu no fenômeno do “fordismo”. 

 A predominância da alternativa japonesa de flexibilização do trabalho e da produção 

no processo de reestruturação produtiva no Brasil seria outra razão para a precariedade do 

trabalho terceirizado no País. 

 Mais um aspecto destacado pela literatura para explicar a diversidade nas modalidades 

de terceirização no Brasil, seria a de que, em muitos casos, as empresas contratadas repassam 

funções constitutivas da sua atividade final a empresas menores, ou seja, quarteirizam os 

serviços, configurando situações de extensão da cadeia de repasse e colaborando para a 

heterogeneidade das situações de trabalho. Com isso, as condições de emprego tendem a 

tornarem-se cada vez mais precárias, à medida que há um maior número de intermediários 

entre a empresa contratada e a empresa contratante da cadeia, ocorrendo descompromisso nas 

relações entre a empresa contratante dos serviços com a empresa quarteirizada.  

 No Brasil, devido à escassez de recursos e da precária qualidade nos serviços 

promovidos pelas empresas que se dispõe a promover serviços de terceirização, o processo de 

terceirização, em muitos casos, foi desvirtuado, na medida em que se verifica uma constante 
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precarização das condições e das relações de trabalho, bem como, a fragilização da 

organização sindical dos trabalhadores pela dispersão e pelo enfraquecimento das associações 

de pessoal e cooperativas de trabalhadores. Fatores como, a extensão das jornadas de trabalho, 

a despreocupação com a qualificação e o treinamento da mão-de-obra, a alta rotatividade do 

trabalho temporário, a diminuição dos direitos trabalhistas, aumento do risco no trabalho, a 

falta de segurança, a baixa remuneração dos trabalhadores, a falta de estabilidade trabalhista e 

o enfraquecimento dos sindicatos; todos esses fatores são realidades nas empresas que 

prestam serviços de terceirização no Brasil. 

 Em obra publicada pelo Comitê de Gestão Empresarial (COGE), em parceria com a 

Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) e a empresa RIPASA S.A. Celulose e Papel, no 

ano de 1994, foram feitas pesquisas realizadas por renomadas empresas de consultoria, quais 

sejam: Coopers & Lybrand e Manager, além de entidades sindicais, como o Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE) e Sindicato dos 

Metalúrgicos de São Bernardo do Campo/Diadema, totalizando a experiência com cerca de 

quatrocentas empresas pesquisadas. 

 Os dados dessas pesquisas foram mesclados com o objetivo de uma avaliação não 

tendenciosa, mas abrangente, sob a ótica da empresas, dos sindicatos e dos empresários, onde 

se pode constatar que, no Brasil, a maior incidência da terceirização ocorre nas atividades de 

limpeza, restaurante, transporte de empregados, segurança, portaria e manutenção em prédios. 

Podemos notar que, as atividades de apoio são constantemente procuradas pelas empresas 

para terceirizar os serviços. 

 Segundo o trabalho realizado pelo COGE, de autoria de Castro e Outros (1994), os 

principais problemas detectados durante a implantação da terceirização, em noventa e seis 

empresas pesquisadas, por índices de grau maior para menor, foram: 

 

 
Incapacidade de adaptação do fornecedor à cultura da empresa; Padrão de qualidade 
deficiente; Resistência interna às mudanças; Falta de interesse e espírito 
empreendedor do fornecedor e Perda do controle sobre a formação de preços e 
qualidade. 
Para essas empresas, os problemas fiscais e trabalhistas não aparecem como 
dificuldade ou obstáculo para a implantação do processo. Salientamos que as 96 
empresas constantes desta pesquisa efetivamente terceirizaram e vivenciaram esses 
problemas de modo concreto (CASTRO, 1994, p. 24). 
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 Desde sua inserção no meio empresarial até os dias de hoje, a terceirização está em 

pauta nas discussões, gerando diversos problemas judiciais. Não faltam exemplos de casos 

polêmicos. Em julho do ano corrente na sede da Procuradoria Geral do Trabalho (PGT), 

membros do Ministério Público do Trabalho (MPT) se reuniram com representantes do Banco 

do Brasil para discutir a solução de problemas acerca da terceirização realizada pelo referido 

Banco.  

 O objeto da reunião foi uma Ação Civil Pública ajuizada pela procuradoria do 

Trabalho, requerendo a substituição imediata dos um mil e duzentos funcionários 

terceirizados do serviço de telemarketing por empregados concursados. 

 Existem dezenas de Ações Civis Públicas ajuizadas pelo Ministério Público do 

Trabalho, distribuídas em todo território nacional, para que as instituições financeiras 

substituam os terceirizados por empregados aprovados por meio de concurso público. Na 

referido reunião, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), 

propôs um acordo envolvendo toda a terceirização do banco, e não só os serviços de call-

center. 

 O representante do Banco do Brasil explicou aos membros do Ministério Público que, 

após sentença dada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região determinando a 

substituição dos um mil e duzentos funcionários terceirizados por servidores concursados até 

o próximo mês, que o Banco contratou uma empresa de consultoria para averiguar quais 

atividades podem continuar sendo terceirizadas e quais as que devem ser exercidas por 

empregados do banco. O representante acrescentou que num prazo máximo de um ano, o 

Banco do Brasil se comprometeria em convocar aproximadamente duzentos aprovados do 

concurso público realizado no ano de 2007. Até que terminasse esse prazo e finalizado o 

trabalho do levantamento pela consultoria o Branco permaneceria com o atual quadro de 

terceirizados. Contudo, a proposta do Banco do Brasil foi negada pelos membros do 

Ministério Público, pois a procuradoria alegou que não poderia depender de uma decisão de 

uma empresa de consultoria para resolver esse problema tão grave dentro do Banco. Por fim, 

os membros do Ministério Público sugeriram que aos problemas inerentes à terceirização de 

serviços sejam discutidos de forma global, sendo necessária disposição do Banco do Brasil 

em negociar para que se evite a execução dos Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) já 

devidamente assinados. 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                          37

  

 

 Ainda existem polêmicas com relação à terceirização de serviços no Brasil, e a relação 

que a empresa tem com seus empregados, assim como com seus colaboradores é fundamental 

para o bom desempenho e sucesso enquanto Corporação, respaldados pela Sociedade civil. 

Esse relacionamento é por demais valorizado em algumas empresas no Brasil. Podemos citar 

como exemplo a Caixa Econômica Federal, que classifica enfaticamente em seu Balanço 

Social 2007 seus públicos estratégicos, incluindo os funcionários prestadores de serviços e 

empresas nas quais eles têm vínculo empregatício. Os públicos estratégicos para a Caixa 

Econômica Federal são: 

 

 

Empregados 

 

São os colaboradores do quadro permanente da CAIXA, cuja contratação é feita por concurso 

público. A chamada para a ocupação dos cargos disponíveis é feita de acordo com a ordem de 

classificação no exame. 

 

Adolescentes Aprendizes 

 

Jovens admitidos pela CAIXA por meio do Programa Adolescente Aprendiz, iniciado em 1º 

de julho de 2003. Desenvolvido em parceria com entidades sociais, o programa representa 

oportunidade de acesso de adolescentes ao universo do trabalho. 

 

Estagiários 

 

Grupo formado por alunos de escolas públicas ou particulares do ensino médio e do ensino 

superior. Como requisito para integrar a equipe da CAIXA, os estudantes precisam comprovar 

freqüência em seus respectivos cursos. 
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Prestadores de Serviços 

 

Empregados de empresas contratadas pela CAIXA para a execução de serviços contínuos e de 

necessidade permanente. Seu trabalho ocorre em instalações da CAIXA ou nas dependências 

de terceiros. 

 

 

Correspondentes Bancários 

 

Empresas de comércio varejista contratadas para atuar em nome da CAIXA na prestação de 

serviços à comunidade. São elas: mercados, supermercados, mercearias, minimercados, 

quitandas, panificadoras, hipermercados, lojas de materiais de construção (onde não há a 

presença da CAIXA), postos de gasolina (onde não há a presença da CAIXA) e outros 

estabelecimentos que comercializem produtos que compõem a cesta básica de alimentos. 

 

Unidades Lotéricas 

 

Empresas que atuam como permissionárias da CAIXA nas categorias de Casa Lotérica, Casa 

Lotérica Avançada, Casa Lotérica Avançada Temporária e Unidade Simplificada de Loterias. 

Esses parceiros são selecionados por licitação pública.  

 

Banco Central 

 

Autarquia federal que tem como atribuições autorizar, normatizar, fiscalizar e intervir em 

instituições financeiras. Como organização integrante do Sistema Financeiro Nacional, a 

CAIXA é fiscalizada pelo Banco Central. 

 

Governo Federal 

 

Na condição de organização vinculada ao Ministério da Fazenda, a empresa atua como 

executora de políticas públicas do governo federal, assumindo a administração e a operação 

de programas delegados. 
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Clientes e Sociedade 

 

A CAIXA busca gerir suas operações de forma a fazer com que os resultados de seu trabalho 

se convertam em benefícios concretos à coletividade. Com sua atuação, contribui 

decisivamente para a inclusão social, a diminuição das desigualdades, a promoção da 

cidadania e o desenvolvimento nacional. 

 

 

 A consolidação da terceirização de serviços é um movimento contínuo que deve ser 

constantemente reforçado dentro de uma empresa. O relacionamento com as diversas 

instâncias da sociedade e com seus parceiros internos torna-se mais um ponto a ser observado 

na gestão organizacional da Caixa Econômica Federal, claramente colocado na exposição de 

sua Missão, Visão, Código de Ética e Valores, no Balanço Social 2007, que são:  

 

 

MISSÃO 
 
 
A missão da CAIXA é promover a melhoria da qualidade de vida da sociedade, 
intermediando recursos e negócios financeiros de qualquer natureza, atuando 
prioritariamente no desenvolvimento urbano, nos segmentos de habitação, saneamento 
e infra-estrutura e na administração de fundos, programas e serviços de caráter social, 
ancorada nos seguintes valores: 
• o direcionamento de ações para o atendimento das expectativas da sociedade e dos 
clientes; 
• a busca permanente de excelência na qualidade de seus serviços; 
• o equilíbrio financeiro em todos os negócios; 
• a conduta ética pautada exclusivamente nos valores da sociedade; 
• o respeito e a valorização do ser humano. 
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VISÃO 
 
A visão de futuro definida pela CAIXA estende-se até 2015 e, nela, o tempo e o teor 
deixam clara a intenção de enraizamento de uma cultura corporativa que privilegie o 
desenvolvimento do espírito público, conforme segue: 
• a CAIXA será referência mundial como banco público integrado, rentável, 
socialmente responsável, eficiente, ágil e com permanente capacidade de renovação; 
• manterá a liderança na implementação de políticas públicas e será parceira 
estratégica dos governos estaduais e municipais; 
• consolidará sua posição como o banco da maioria da população brasileira, com 
relevante presença no segmento de pessoa jurídica e excelente relacionamento com 
seus clientes; 
• será detentora de alta tecnologia da informação em todos os canais de atendimento e 
se destacará na gestão de pessoas, reconhecidas em seu mérito, capacitadas e com 
desenvolvido espírito público;  
• manterá relacionamentos sólidos, coesos e inovadores, com parceiros competentes e 
de forte compromisso social. 

 
 
 

CÓDIGO DE ÉTICA 
 
A CAIXA possui um Código de Ética que sistematiza os princípios de conduta que 
devem presidir os negócios, orientar as ações empresariais e nortear o relacionamento 
com os interlocutores internos e externos. Ele está disponível para consulta no portal 
da CAIXA na Internet. 

 
 

VALORES 
 
Os valores abaixo são partes integrantes e precípuas da missão da CAIXA: 
• o direcionamento de ações para o atendimento das expectativas da sociedade e dos 
clientes; 
• a busca permanente de excelência na qualidade de seus serviços; 
• o equilíbrio financeiro em todos os negócios; 
• a conduta ética pautada exclusivamente nos valores da sociedade; 
• o respeito e a valorização do ser humano. 

 

 

Fonte: Balanço Social 2007, Caixa Econômica Federal. 
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2.2 ASPECTOS LEGAIS DA TERCEIRIZAÇÃO  

 

 

O Decreto nº. 2.271, de 07 de julho de 1997, dispõe sobre a contratação de serviços 

pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. 

O Artigo 1º do referido Decreto diz: 

 
No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional 
poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, 
instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência 
legal do órgão ou entidade (DECRETO Nº. 2.271, 1997, Art. 1º). 

 

  Com vistas a delimitar a abordagem legal deste capítulo, serão focados alguns 

aspectos judiciais relacionados à prestação de serviços terceirizados nas empresas públicas. 

A proposta será uma melhor condução das empresas, mais especificamente a Caixa 

Econômica Federal, a terceirizar suas atividades, minimizarem os riscos de avaliações mal feitas e 

possíveis processos ilícitos de terceirização. 

Apesar de não haver lei específica que discipline a terceirização de serviços no Brasil, 

esta não se caracteriza como uma atividade ilícita, em virtude do ponto de vista econômico e 

social, quando realizada dentro de critérios baseados nas leis afins da área trabalhista e civil, 

bem como no arcabouço legal correlato. 

A terceirização é uma atividade legal e fundamental do ponto de vista econômica e 

social, na medida em que gera empregos e distribui renda para o país. Portanto, mesmo sem 

haver lei específica, a regulamentação é baseada em leis na área trabalhista, civil e 

previdenciária. 

No Brasil, a principal referência jurídica para a utilização da terceirização foi a 

Súmula 331 do Supremo Tribunal do Trabalho, que consta no Inciso III:  

 
Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância, 
de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados a atividade-
meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta (STT, 
Súmula 331, Inciso III). 

 
 

Até os dias hoje, se questiona a questão vínculo empregatício no meio empresarial e 

sindical. A falta de conhecimento e planejamento pode levar o contratante, de forma 

despercebida, a estabelecer vínculo empregatício com os trabalhadores da empresa que presta 
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o serviço, descaracterizando-o e o transformando em locação de mão-de-obra, caracterizando 

vínculo empregatício com o tomador do serviço. Dessa forma torna-se um processo 

trabalhista ilícito, constituindo fraude à legislação trabalhista. 

Todo o processo consiste na venda dos serviços e não na contratação de mão-de-obra 

especializada. Segundo Queiroz (2000) na contratação de serviços: 

 
O fornecedor é contratado para vender ao tomador, um determinado serviço, que ele 
venha a desenvolver e executar nas suas próprias instalações e de lá, entregar os 
serviços concluídos ao tomador (QUEIROZ, 2000, p. 21). 

  

 A relação entre os empregados da empresa contratante e os funcionários da contratada 

deverá ser deverá ser extremamente profissional e, antes de tudo, de forma a não ultrapassar 

os limites de atribuições destes, sob pena de possíveis ações trabalhistas por parte dos 

funcionários terceirizados insatisfeitos com ambas as empresas. Acerca dessa relação, Costa 

(2004) diz:  

 
Segundo a legislação, o contratante dos serviços terceirizados não pode dar ordens 
aos empregados da contratada ou ao autônomo profissional. Na prática, é difícil 
avaliar se tal exigência legal está sendo cumprida, deixando a empresa vulnerável 
em termos de possíveis processos trabalhistas (COSTA, 2004, p. 1). 

 
 

 Nesse sentido, quando da apresentação do pessoal que irá prestar os serviços, é 

aconselhável que a gerência da unidade ou setor da empresa contratante realize palestras aos 

seus empregados, bem como aos funcionários terceirizados que estão ingressando no órgão. 

Tal procedimento deixará claro para todos os envolvidos a responsabilidade das partes e as 

informações relativas ao sigilo dos assuntos tratados na empresa, seus direitos e obrigações, 

que, obviamente, não são os mesmos dos empregados da empresa tomadora, e os 

procedimentos que, por ventura, possam ocorrer de forma a prevenir insubordinação, sob pena 

de possíveis demissões e transferências de empregados. 

Quando o prestador, por meio de contrato jurídico, compromete-se a executar 

atividades acessórias à empresa tomadora dos serviços, então tal operação oferece vínculo 

empregatício, caracterizando, assim, uma contratação de mão-de-obra, e não de prestação de 

serviços, sendo tal atividade lícita, em virtude do comprometimento existente entre a pessoa 

física que esta realizando os serviços. 
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Podemos citar como exemplo a contratação de uma empresa que necessita dos 

serviços de uma analista de sistemas para atuar na área de informática. Neste caso, o 

profissional será subordinado ao gerente da Unidade, caracterizando locação de mão-de-obra 

e não terceirização de serviços. Se, por ventura, a empresa contratar uma outra empresa para 

tratar das atividades inerentes a serviços de informática, neste caso os serviços se tratam de 

terceirização de serviços, ficando a empresa contratante isenta de qualquer responsabilidade 

trabalhista e previdenciária. 

Podemos considerar o Decreto-Lei nº. 200, de 25 de julho de 1967, como o ato 

normativo que estabeleceu a reforma administrativa e reuniu as normas gerais, definindo que 

a Administração Pública poderá utilizar a execução indireta de suas atividades, por meio de 

contrato. Em seu artigo 10, parágrafo 1º, alíneas “a”, “b”, “c”,  conforme abaixo: 

 
 

Art. 10. A execução das atividades da Administração Pública Federal deverá ser 
amplamente descentralizada. 
§ 1º A descentralização será posta em prática em três planos principais: 
a) dentro dos quadros da Administração Federal distinguindo-se claramente o 

nível de direção de Execução; 
b) da Administração Federal para a das Unidades Federadas, quando estejam 

devidamente aparelhadas e mediante Convênio; 
c) da Administração Federal para a órbita privada mediante Contratos ou 

Concessões. 
 

 
 
 Vimos que, no Brasil, apesar de existir a possibilidade das empresas públicas 

terceirizarem seus serviços desde 1967, somente na década de 90, na administração do então 

Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, é que ocorreu de fato tal fenômeno. Isto 

se deu possivelmente pelo fato da aprovação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado, em 1995, não autorizando mais concursos públicos, e adotando uma política de 

contratação de serviços, com vistas à busca de pessoal qualificado no mercado de trabalho no 

país. 

Daí por diante, podemos citar várias legislações acerca da terceirização de serviços na 

Administração Pública, sobretudo, a indireta. 

 

• O Decreto nº 2.271/97 dispõe acerca da contração de serviços pela 

Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional, 

estabelecendo a possibilidade da terceirização de serviços relativos às 
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atividades materiais acessórias, dentre elas: conservação, segurança, limpeza, 

vigilância, etc.; 

• O Decreto nº 2.487, de 02 de fevereiro de 1998, dispõe acerca da qualificação 

das autarquias e das fundações como agências executivas, estabelecendo 

procedimentos para elaboração, acompanhamento e avaliação dos contratos de 

gestão; 

• A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, denominada de Lei de 

Responsabilidade Fiscal, estabelece normas de finanças públicas voltadas para 

a responsabilidade na gestão fiscal, bem com limite os valores dos contratos de 

terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de empregados 

públicos. 

• O Decreto nº 5.151, de 22 de julho de 2004, dispõe sobre procedimentos a 

serem considerados pela Administração Pública Federal direta e indireta, além 

de disciplinar a contratação de serviços técnicos especializados e de 

consultorias; 

• A Lei nº 11.439, de 29 de dezembro de 2006, prevê a contratação de serviços 

de consultoria, autorizando somente a contratação para execução de atividades 

que comprovadamente não possam ser desempenhadas por empregados da 

Administração Pública Federal, contanto que haja justificativa para tal. 

 

Todo esse legado jurídico se deu por conta da explosão de empresas estatais buscando 

terceirizar seus serviços, e o fenômeno da privatização contribuiu em muito para essa 

disseminação, principalmente ao longo do governo do então Presidente Fernando Henrique 

Cardoso. Andrews e Kouzmin (1998) argumentam que: 

 
“Reconstruir o Estado”, de acordo com o Ministro Bresser Pereira (1997:11) 
significa diminuir o tamanho do Estado, desregular a economia, aumentando a 
governança e a governabilidade. O primeiro objetivo seria alcançado por meio das 
privatizações, da terceirização e da transferência de serviços públicos para 
organizações não-governamentais (ANDREWS e KOUZMIN, 1998, p.100). 
 

Os autores deixam uma postura crítica acerca da terceirização dos serviços públicos, 

na medida em que a posicionam como aliada à privatização das estatais, inclusive, 

questionando a capacidade técnica do setor privado para assumir as diversas funções 

governamentais. 
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Os riscos inerentes pela terceirização de serviços são visíveis, principalmente, com 

relação à responsabilidade subsidiária, pois esta representa uma das maiores preocupações das 

empresas tomadoras dos serviços. A possibilidade de assumir o passivo trabalhista da empresa 

contratada via judicial atinge o balanço financeiro como uma dívida que não lhe pertence. 

Com vistas à redução deste risco a empresa deverá elaborar uma rigorosa escolha da empresa 

prestadora, analisando a idoneidade, a solidez no mercado, capacidade de pagamento, situação 

financeira, bem como se a mesma cumpre com todas as suas obrigações trabalhistas e 

previdenciárias. Uma das formas de apuração da idoneidade das empresas se dá por meio da 

obtenção das Certidões Negativas de Débitos junto a Secretaria da Receita Federal, INSS, 

Dívida Ativa da União, Prefeituras Municipais, FGTS, e outros órgãos públicos. 

A necessidade de deixar clara a diferença entre contratação de mão-de-obra e prestar 

serviços é fundamental na elaboração do contrato entre as partes. Com relação à exploração 

de mão-de-obra no Brasil, Queiroz (2000), coloca que existem duas possibilidades legais e 

regulares, para comercializar a mão de obra de outrem em terceirização, quais sejam: O 

trabalho temporário, regido pela Lei Federal nº. 6.019/74, por prazo determinado de três 

meses, prorrogável por mais três, e o trabalho avulso sindicalizado, regido pelo Artigo 513, 

único da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), combinado com a Lei Federal nº. 

5.085/86. Estas são as únicas formas legais para a terceirização de mão-de-obra no Brasil. 

Com relação aos contratos de prestação de serviços terceirizados que não ocorra 

vínculo empregatício entre a empresa tomadora e os funcionários da empresa contratada, 

Queiroz (2000) diz que: 

 
Existem várias formas contratuais, legais, onde não há a caracterização da relação de 
emprego, conforme prevista na CLT, arts. 2º e 3º. São os chamados contratos de 
trabalho “civil”, regidos por normatização prevista nos arts. 1.216 a 1.220 e 1.237 a 
1.247 do Código Civil Brasileiro. Essas atividades trabalhistas, normalmente, estão 
presentes em projetos de terceirização de serviços, nos métodos da internação do 
fornecedor ou na exteriorização da atividade (QUEIROZ, 2000, p.20). 

 

O poder judiciário já está preparado e o assunto terceirização de serviços já é do seu 

amplo conhecimento. Inúmeros contratos celebrados entre diversas entidades públicas e 

empresas prestadoras de serviços chegaram às Juntas de Conciliação e Julgamento, bem como 

aos Tribunais do Trabalho, em casos individuais ou por meio de ações civis propostas pelo 

Ministério Público do Trabalho (MPT). 

 
 



                                                                                                                                                                          46

Quanto às empresas públicas, e descartada a possibilidade do vínculo de natureza 

laboral, cabe menção à inexistência de uniformidade de entendimento no que envolve as 

possibilidades de parcelas rescisórias e indenizatórias. 

São encontradas decisões em sentidos diversos no âmbito da Justiça Especializada, 

tanto as reconhecendo devidas, como também em outras, afasta-se totalmente tais 

pagamentos. 

Existem pronunciamentos nos mais diferentes rumos. Contudo, a diferença reside mais 

na natureza e nas peculiaridades de cada caso e demandas específicas, do que propriamente na 

formação de um juízo de rejeição ou acolhimento das práticas da terceirização. 

As terceirizações lícitas, legitimamente contratadas, envolvendo órgãos da 

administração pública idônea e cumpridores dos seus encargos, não travestidas de meras 

agenciadoras de mão-de-obra, têm tido reconhecida a regularidade do seu proceder.  

Os problemas que, por ventura, possam ocorrer são, via de regra, frutos do 

desvirtuamento e da indevida utilização da contratação de serviços, disfarçando-se a relação 

num evidente desvio de regras do concurso público, através de práticas reprováveis da 

intermediação de mão-de-obra, oferecendo-se aos oportunistas condições de “ingresso” no 

serviço público. 

A terceirização envolvendo a execução material de tarefas perfeitamente delegáveis à 

atividade privada (como é o caso da limpeza pública, recepcionistas para atendimento, dentre 

outras), processada em afinidade com as exigências legais e com base na Lei nº. 8.666, de 21 

de junho de 1993, Lei das Licitações e Contratos Administrativos, não sofrerá qualquer 

restrição. 

Contratos ajustados em bases assim assentadas, devidamente fiscalizados pelo poder 

público para o seu inteiro e regular cumprimento, não entrarão em rota de colisão com o que 

quer que seja. 

 Importante ressaltar que nem sempre é possível vislumbrar com nitidez a situação 

concreta, sendo ainda muito intensa a utilização da aparente contratação de serviços para 

encobrir a autêntica intermediação de mão-de-obra. Logo abaixo, descrevemos o julgamento 

proferido também pelo TRT (4ª) no RO 94.00663.7, que diz: 

 
Nada impede a contratação de prestação de serviços de outras empresas, pela 
administração pública direta ou indireta, e a partir da reforma administrativa imposta 
pelo Decreto-Lei nº. 200/67 sucessivos diplomas legais intentam viabilizar e 
flexibilizar o desempenho do Estado, para a consecução de seus fins. Entretanto, os 
serviços a serem contratados com terceiros devem ser, necessariamente, executados 
pelas próprias prestadoras de serviço, ainda que se admita por aplicação do disposto 
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no art. 5º do Decreto-Lei nº. 2.300/86, a sua conformidade com a atividade-fim do 
tomador de serviço. Diferente é a hipótese de locação de mão-de-obra, em que o 
trabalhador é contratado por terceiros para ser cedido ao beneficiário do trabalho 
[...]. Empresas de prestação de serviço ou empreiteiras, muitas vezes, por falta de 
tecnologia e experiência, têm apenas cedido mão-de-obra às empresas do ramo da 
reclamada, que passa a comandar o trabalho, ao invés de simplesmente fiscalizar o 
resultado. 

 

  
No caso cima exposto, fica claro um caso de terceirização ilícita, inviável de ser 

efetivada. 

 É sabido que uma das principais dúvidas dos empresários das micro e pequenas 

empresas diz respeito à contratação de pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços 

sem vínculo empregatício. No intuito de livrar-se dos encargos sociais que tanto oneram as 

empresas, pois Há estudos no Brasil que revelam que os encargos sociais chegam a 53,93% 

(Pesquisa DIEESE nr. 12 - Encargos sociais no Brasil - Conceito, magnitude e reflexos no 

emprego. São Paulo, agosto de 1997) e 102% (de acordo com o professor de economia José 

Pastore, em O peso dos encargos sociais no Brasil) sobre o valor do salário do empregado. A 

diferença existente entre um estudo e outro se justifica pelas metodologias adotadas, várias 

contratações não obedecem ao que determina a legislação e, consequentemente, ocorre que a 

empresa que contratou os serviços é autuada pelo Ministério do Trabalho, sendo chamada à 

Justiça Trabalhista para defender-se de ações movidas por trabalhadores que reclamam a 

existência de vínculo empregatício entre as partes, exigindo seus direito, tais como: FGTS, 

horas extras, férias proporcional, décimo terceiro salário, descanso semanal remunerado, entre 

outros. 

 De acordo com pesquisa realizada pelo Sebrae-SP e pela Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas (FIPE), divulgada no mês de fevereiro de 2001, aproximadamente 24% 

das Micro e Pequenas Empresas tiveram que responder a reclamações trabalhistas na justiça. 

Em termos absolutos, este número não é desprezível, envolvendo pelo menos 120 mil Micro e 

Pequenas Empresas na Indústria de Transformação, Comércio e Serviços. 

 O Vínculo empregatício é a circunstância que gera a obrigatoriedade da contratante 

firmar contrato de trabalho (registro na carteira de trabalho do empregado) com o trabalhador, 

segundo as regras estabelecidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), por 

configurar relação de emprego. 
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 Com relação ao tipo de relacionamento que deve existir entre as empresas, contratante 

e contratada, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) se pronuncia da seguinte forma: 

 
Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de 
vigilância (Lei no 7.102, de 20.06.83), de conservação e limpeza, bem como a de 
serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a 
pessoalidade e a subordinação direta (Enunciado 331/TST, Inciso III). 

 

 

 Tal enunciado teve o intuito de preservar os direitos trabalhistas dos empregados por 

causa da constatação de contratos firmados entre tomadoras de serviços e contratadas 

objetivando fraudar tais direitos. 

 A empresa está impedida de contratar terceiros para realizarem serviços relacionados 

às suas atividades-fim. O repasse somente poderá existir se compreender as atividades-meio 

da contratante e, desde que não haja relação de emprego entre as partes, conforme o item 

seguinte. 

 A relação entre o tomador dos serviços e a terceirizada é regulada pelo Código Civil, e 

não pela CLT.  

Em um trabalho realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), que disponibilizou Cartilha a título de orientação profissional, discorre 

acerca da relação empresa terceirizada e contratante, bem como conceitua terceirização e 

salienta alguns fatores e conceitos de suma importância para a empresa que pretende se 

utilizar de tais serviços. Destacamos abaixo, alguns conceitos importantes. 

 
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. O 
relacionamento entre contratante e contratado não pode se dar como aquela existente 
entre patrão e empregado, cuja relação se caracteriza pela presença dos seguintes 
elementos: subordinação, habitualidade, horário, pessoalidade e salário. 
Especificando cada um desses elementos, teremos: 
 
 
SUBORDINAÇÃO 
 
Ocorre a subordinação hierárquica sempre que o empregador mantiver o empregado 
sob suas ordens e comando, distribuindo tarefas, modo de execução, e outras 
atividades. 
 
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. 
 
SALÁRIO 
 
É a contraprestação devida ao trabalhador pelos serviços prestados por um 
determinado período. 
 
 
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. 
 
Fonte: www.sebrae.com.br 
 
 

 O instrumento jurídico que estabelece as condições essenciais do negócio a ser 

firmado entre o tomador de serviços e a empresa que prestará os serviços especializados 

pertinentes as atividades-meio da contratante é o Contrato de Prestação de Serviços. Esse tipo 

de contrato é regulado pelo Código Civil brasileiro, mas não tem caráter trabalhista. 

 Todos os serviços são executados mediante limites previstos contratualmente, isto é, 

conforme especificação detalhada na cláusula objeto do contrato, no prazo estabelecido, com 

indicação do local onde será realizado, valor ajustado, forma de 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. 
 A inspeção trabalhista e previdenciária realizam-se em todas as empresas, 
estabelecimentos e locais de trabalho sujeitos às legislações pertinentes, estendendo-
se aos profissionais liberais e instituições sem fins lucrativos, inclusive, 
cooperativas, que mantiverem trabalhadores como seus empregados. 
 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 
seguintes 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, 

dentre outras garantias. 
 

Fonte: www.sebrae.com.br 
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A terceirização de serviços não deverá ser confunde com locação de mão-de-obra, sob 

pena de haver problemas judiciais relevantes, pois como o próprio nome diz, locação refere-se 

a um contrato em que uma pessoa disponibiliza o serviço, no caso, sua própria “mão-de-

obra”, a uma outra pessoa ou empresa por um determinado prazo, para trabalhar segundo 

orientações do contratante, mediante pagamentos periódicos em decorrência de sua utilização. 

A legislação brasileira regulamenta a locação de mão-de-obra com as seguintes espécies de 

contratos: 

 
1. TRABALHO TEMPORÁRIO: Caracteriza-se pelo serviço prestado por 
pessoa física, cedida temporariamente por um empregador, chamado empresa de 
trabalho temporário, a uma empresa que contrata para prestar serviços relacionados 
às suas atividades-fim por até três meses. Todavia, é admitida em dois casos 
excepcionais, com a finalidade de suprir as necessidades transitórias da empresa 
contratante: 
 

 Aumento de pessoal para atender demandas específicas em períodos 
extraordinários. Como por exemplo, em períodos natalinos, dias dos pais, dia das 
mães, dentre outros. 
 

 Substituição de pessoal regular e permanente, podendo ocorrer, quando se 
tratar de férias, afastamento Licenças diversas, dentre outros motivos. 
 
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. 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, contratarem 
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 (Fonte: www.sebrae.com.br, Terceirização de Serviços). 
 
2. TRABALHO EVENTUAL: Embora o trabalho eventual, a exemplo do que 
ocorre na relação de emprego, sejam prestadas com pessoalidade, onerosidade e 
subordinação, consiste na prestação de serviços ocasionais, sem constância, a uma 
ou mais pessoas, as quais não se vinculam 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. 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.  
 

 
 

http://www.sebrae.com.br/
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3. Podemos citar também como outras formas de locação de mão-de-obra sem 
vínculo empregatício entre tomador e trabalhador, a contratação de estagiários e de 
aprendizes. 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. 

 
 

Fonte: www.sebrae.com.br 
 

 
 

Do ponto de vista da Justiça do Trabalho, a terceirização de serviços é um fenômeno 

com conseqüências diretas ao Direito do Trabalho, no entanto, carece de regulamentação legal 

específica, visto que a orientação que os jurisdicionados têm advém da jurisprudência do 

Tribunal Superior do Trabalho (TST), expressa através do Enunciado nº. 331. 

A contratação de empresas de prestação de serviços era tratada pelo Enunciado nº. 

256, que posteriormente, passou a ser tratado pelo Enunciado nº. 331. O Enunciado nº. 256, 

que foi publicado no Diário da Justiça da União de 09 de setembro de 1986, dizia que: 

 
Salvo os casos de trabalho temporário e de serviços de vigilância, previstos nas Leis 
ns. 6.019, de 03/01/74 e 7.102, de 20/06/86, é ilegal a contratação de trabalhadores 
por empresa interposta, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o 
tomador dos serviços (Diário da Justiça da União, Enunciado nº. 256, de 
09/09/1986). 
 
 

Há época, o citado Enunciado foi alvo de diversas críticas por parte dos analistas do 

Direito do Trabalho, que não aceitavam a posição do Tribunal Superior do Trabalho sobre a 

matéria. 

Segundo Arnaldo Sussekind (1987) o Enunciado nº. 256 não proibiria qualquer 

empresa de contratar uma outra empresa prestadora de serviço ou empreiteira, para efetivar 

execução dos serviços ou obras, contudo, a proibição estaria restrita à contratação de 

trabalhadores por empresa interposta, não podendo supor, 

 
Por ferir o sistema jurídico nacional, é que a súmula em foco tenha tido a intenção 
de proibir os legítimos contratos de prestação de serviços ou de empreitada de obras, 
previstos no Código Civil (SUSSEKIND, 1987, p. 276). 

 

Para Paulo Teixeira Coelho (1987) interpreta o Enunciado nº. 256 caracterizou 

ilegalidade toda e qualquer contratação de empresa prestadora de serviços, e que existem 

diversas atividades de prestação de serviços a terceiros que não configuravam a locação de 

mão-de-obra. Logo,  
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O Enunciado foi extremamente infeliz, pois generaliza o conceito de empresa 
interposta, estendendo-o a toda e qualquer empresa de prestação de serviços a 
terceiros (COELHO, 1987, p. 179-180). 

 

 

Na opinião de Onofre Carlos de Arruda Sampaio (1987) nem todas as empresas 

prestadoras de serviços têm como objetivo fraudar a legislação trabalhista, não estando 

limitadas às atividades de baixo nível intelectuais, meramente braçais, como limpeza e 

vigilância, mas abrange todos os campos como, por exemplo, empresas que fornecem serviços 

de alimentação, de programação para computadores, assistência médica, odontologia, 

assistência técnica para equipamentos, manutenção elétrica, dentre outras atividades. 

A revisão do Enunciado nº. 256 foi revista pelo fato de contrariar a idéia da 

terceirização, principalmente por conta de diversas decisões jurisprudenciais do Tribunal 

Superior do Trabalho que, por muitas vezes, ocorreu de impedir a contratação das empresas 

prestadoras de serviços. Por este motivo surgiu-se a necessidade do Enunciado nº. 331. 

Através da Resolução n. 23/93, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho aprovou o 

Enunciado n. 331, publicado no Diário da Justiça da União de 21 de dezembro de 1993, com a 

seguinte redação: 

 

 
Contrato de Prestação de Serviços – Legalidade – Revisão do Enunciado nº. 256. 
 
I A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o 
vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho 
temporário. (Lei n. 6.019, de 03.01.74). 
 
II A contratação irregular de trabalhador, através de empresa interposta, não gera 
vínculo de emprego como os órgãos da Administração Pública Direta, Indireta ou 
Fundacional (art. 37, II, da Constituição da República). 
 
III Não forma vínculo de emprego com o tomador da contratação de serviços de 
vigilância (Lei nº. 7.102, de 20.06.83), de conservação e limpeza, bem como a 
atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação 
direta. 
 
IV O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a 
responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, 
desde que este tenha participado da relação processual e conste também do título 
executivo judicial. 
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O Ministério Público do Trabalho requereu a revisão do Enunciado nº. 256, em face 

das divergências interpretativas, com relação ao alcance daquele Enunciado sobre as 

contratações de prestação de serviços efetuadas pelos órgãos públicos. Foram instaurados 

inquéritos civis públicos contra o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal face à 

alegações de terceirização ilegal efetuadas por estes bancos oficiais, com a finalidade de 

fraudar a legislação. 

O Banco do Brasil firmou termo de compromisso perante a Procuradoria Geral do 

Trabalho, no sentido de regularizar a situação ilegal no prazo de 240 dias, abrindo concurso 

público para as atividades de limpeza, ascensorista, telefonista, copa, gráfica e digitação. 

Posteriormente, o Banco teve dificuldades de realizar os concursos públicos em relação aos 

serviços de limpeza, face à impossibilidade de adequação dos candidatos aos cargos 

disputados, já que sem exigência de escolaridade e as funções sem caráter técnico; temeu-se 

que as pessoas qualificadas seriam aprovadas apenas com o objetivo de ingressar no banco e 

depois galgar outras funções, ficando as atividades para as quais prestaram concurso 

desatendido. 

Diante da relevância da questão, o Tribunal Superior do Trabalho reviu o Enunciado 

nº. 256 e a matéria debatida está prevista no Enunciado n. 331, que no item II diz que, mesmo 

irregular, a contratação do trabalhador por empresa interposta não gera vínculo empregatício 

com a Administração Pública. 

Em virtude da situação preocupante, o Tribunal Superior do Trabalho eliminou a 

utilização do expediente fraudulento do ingresso nos órgãos da Administração Pública através 

da utilização de empresa prestadora de serviços, pois a Justiça do Trabalho, embasada e presa 

ao Enunciado nº. 256, reconhecia o vínculo de emprego. 

No entanto, como se denota o Tribunal Superior do Trabalho não se limitou a tratar da 

contração de empresas de prestação de serviços pela Administração Pública, tratou de outros 

aspectos jurídicos pertinentes à terceirização, como as hipóteses em que ela é possível e ainda 

dos efeitos jurídicos para o tomador dos serviços. A possibilidade de se contratar empresas 

prestadoras de serviços, conforme consta no inciso III, do Enunciando nº. 331, prevê a 

contratação de serviços especializados ligados a atividade-meio das empresas. Contudo, 

menciona a possibilidade de ser reconhecido o vínculo de emprego no caso de existir 

subordinação e pessoalidade do trabalhador para com a empresa tomadora dos serviços. 
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 A responsabilidade do tomador dos serviços, no caso de inadimplemento das 

obrigações trabalhistas por parte da empresa contratante, consta no inciso IV, que teve a sua 

redação alterada pela Resolução nº. 96/2000, pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, 

passando a vigorar com a seguinte redação: 

 
IV O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica 
na responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, 
inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações 
públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista desde que 
hajam participado da relação processual e constem também do título executivo 
judicial (BRASIL, Lei nº. 8.666/93, Artigo 71). 

 

 

 A terceirização consiste na possibilidade da empresa tomadora dos serviços 

contratarem outra empresa para realizar suas atividades, flexibilizando os direitos trabalhistas, 

passando a responsabilidade das etapas produtivas, desconcentrando as tarefas de natureza 

secundária da empresa. 

 Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, a empresa contratante é responsável 

subsidiária pelas obrigações trabalhistas não pagas pela empresa contratada, o que torna a 

relação trabalhista entre os funcionários da terceirizada e a empresa contratante tema 

fundamental para o sucesso na relação contratual das partes e a empresa contratante deixa de 

ser responsável por todas as etapas do processo produtivo, o que repercute diretamente no 

Direito do Trabalho, com relação aos trabalhadores envolvidos. 
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2.3 A RELAÇÃO CUSTO X BENEFÍCIO NA TERCEIRIZAÇÃO 

 

 

 A implementação de um processo de terceirização de serviços tem como um dos 

objetivos a serem alcançados a otimização da atividade produtiva empresarial. Contudo, a 

economia de encargos trabalhistas pelo tomador do serviço, ou seja, pela empresa contratante, 

é colocada em primeiro lugar em detrimento do objetivo maior. 

 Antes do encaminhamento da solicitação para a contratação, deve ser conduzida uma 

análise de economicidade, que se dá por meio de verificação da capacidade de solucionar os 

problemas e as necessidades da empresa contratante, dos benefícios futuros decorrentes da 

contratação, de forma à compensação dos custos pela contratação escolhida ser realmente a de 

melhor resultado financeiro, econômico e administrativo, refletido no cenário sócio-

econômico. 

 Para uma análise de economicidade deve-se atentar para os diversos custos de 

contratação, sejam diretos e indiretos, onde podemos citar: 

 

• Custos de elaboração do projeto preliminar básico. Segundo Altounian (2007), um 

estudo preliminar por meio de um projeto básico é fundamental para o sucesso ou 

não da contratação; ele diz:  

 
A materialização do empreendimento se inicia com um estudo de concepção que 
considere todas as variáveis envolvidas, como a comparação em relação a outras 
alternativas de investimento, a viabilidade técnica e econômica, as estimativas de 
custos e a elaboração de anteprojetos. Apenas com respostas positivas obtidas nessa 
fase, deve o empreendedor avançar na realização de estudos mais detalhados, como 
o projeto básico ou executivo, a fim de definir com clareza os parâmetros de 
contratação da obra. Da mesma forma, somente após a posse de elementos que 
caracterizem o objeto com precisão, esse empreendedor deve buscar a empresa que 
executará os serviços. A explicação para o cumprimento ordenado dessas etapas é 
simples. Quanto menos preciso for o conjunto de informações para se avançar à 
seguinte, maior o risco de prejuízos ao proprietário da obra. Por exemplo, a ausência 
de estudo preliminar adequado que fundamente a contratação de projeto básico 
poderá ensejar a conclusão futura de que o projeto básico não deveria sequer ter sido 
contratados em face da inviabilidade econômica e, consequentemente, que todo o 
valor despendido nesse projeto foi desperdiçado (ALTOUNIAN, 2007, p. 37 e 38). 
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• Custos com a execução da Licitação, que poderá levar meses; 

• Despesas com a alocação de recursos para a empresa contratada, como por exemplo: 

disponibilização do espaço físico adequado para o recebimento dos funcionários 

terceirizados; mobiliários (mesas, cadeiras, armários), equipamentos 

(microcomputadores, telefones), despesas com insumos, como: água, café, vagas em 

estacionamento, crachás, uso de telefone, etc.; 

• Levantamento de preços junto ao mercado no início e nas possíveis prorrogações 

contratuais, assim como as repactuações de preços, para fins de avaliação de 

manutenção da economicidade. Com relação às possíveis despesas relacionadas às 

adequações de preços dos serviços prestados, o Decreto nº 2.271, de 07 de Julho de 

1997, diz no Artigo 5º, que: 

 
Os contratos de que trata este Decreto, que tenham por objeto a prestação de 
serviços executados de forma continua poderão, desde que previsto no edital, admitir 
repactuação visando à adequação aos novos preços de mercado, observados o 
interstício mínimo de um ano e a demonstração analítica da variação dos 
componentes dos custos do contrato, devidamente justificada. Parágrafo Único. 
Efetuada a repactuação, o órgão ou entidade divulgará, imediatamente, por 
intermédio do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, os 
novos valores e a variação ocorrida. 
 
 

• Custos com os atestes das faturas para pagamento dos serviços contratados ao longo 

do tempo, bem como a verificação dos devidos recolhimentos das contribuições 

trabalhistas e previdenciárias (INSS e FGTS). 

 

A gestão contratual é trabalhosa e consome muito esforço dos gestores públicos, 

principalmente se a forma de gerenciamento não é suficientemente especificada no edital de 

licitação e no termo de referência. A situação pode vir a piorar se o empresa contratante não 

disponibilizar recursos suficientes para a boa realização das atividades de fiscalização e 

gestão dos contratos, com suficiente quantitativo de pessoal qualificado e a devida infra-

estrutura. 

 Alguns fatores são fundamentais com vistas à economicidade na relação de parceria. 

Podemos citar alguns custos para o empregador, como por exemplo, encargos sociais, salário-

educação, INSS, verbas trabalhistas, FGTS, férias, aviso prévio, auxílio-doença, 13º salário, 

40% referente ao FGTS, no caso de rescisões sem justa causa, bem como custos do 

empregado, como imposto de renda pessoa física, etc. 

 
 



                                                                                                                                                                          57

  

 Apesar da Carta Magna em vigor não permitir que a administração pública se utilize 

da terceirização para privatizar serviços públicos como um todo, permitindo somente a 

possibilidade de terceirizar atividades-meio, tais serviços, promovidos de forma estruturada e 

dentro das normas e legislação vigentes, podem vir a reduzir custos consideráveis, 

impactando positivamente no balanço contábil da empresa. 

 Na medida em que terceirizar as atividades consideradas meio ou acessórias representa 

a transferência para outra empresa dessa responsabilidade, necessário se faz agregar 

competitividade empresarial, baseada numa relação de parceria, ou seja, uma relação de 

resultados por parte dos envolvidos, trazendo uma vantagem competitiva para a empresa 

tomadora, através de uma economia de escala e para a empresa contratada uma maior 

especialização, bem como autonomia gerencial. 

 Segundo Kardec e Carvalho (2002), as vantagens e desvantagens pela adoção da 

prestação de serviços terceirizados numa empresa são adversas. Podemos citar: 

 
As principais vantagens obtidas com a prática adequada da Terceirização, que 
pressupõe uma relação de parceria, são: 

• Aumento da qualidade; 
• Redução de custos: 
• Transferência de processos suplementares a quem os tenham como 

atividade-fim; 
• Aumento da especialização; 
• Redução de estoque, quando se contrata com fornecimento de material; 
• Flexibilidade organizacional; 
• Melhor administração do tempo para gestão do negocio; 
• Diminuição do desperdício; 
• Redução de áreas ocupadas; 
• Melhor atendimento. 

 
As principais desvantagens que podem ocorrer, quando se terceiriza sem uma 
adequada visão estratégica, são: 

• Aumento da dependência de terceiros; 
• Aumento de custos quando, simplesmente, se empreiteiriza; 
• Aumento do risco empresarial pela possibilidade de queda na qualidade; 
• Redução da especialização própria; 
• Aumento do risco de acidentes pessoais; 
• Aumento do risco de passivo trabalhista, dependendo da qualidade da 

contratação (KARDEC e CARVALHO, 2002, p. 46 e 47). 
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 Vemos que a questão econômico/financeira da empresa pode ser tanto vantajosa 

quanto desfavorável, podendo afetar a empresa em seu balanço patrimonial a patamares tão 

desfavoráveis, que possa chegar ao ponto de ocorrer justificativa suficiente para o seu 

fechamento ou à privatização. 

 A tendência da terceirização no Brasil se dá como uma opção estratégica e podemos 

citar dois fatores básicos e fundamentais para esta tendência: a redução do tamanho das 

empresas, com maior concentração na sua atividade-fim e a redução do número de 

fornecedores, em virtude da relação de parcerias com as empresas contratadas. 

 Estrategicamente, se busca uma maior qualidade de serviços, melhor atendimento aos 

clientes e, prioritariamente, um menor custo, principalmente quando se tratam de empresas 

públicas que visão a fins lucrativos para sua manutenção enquanto Órgão da Administração 

Pública Federal, Estadual ou Municipal. Tais objetivos são alcançados mediante a analise da 

Economicidade, sendo esta a aplicação de forma racional dos recursos públicos, onde os 

resultados alcançados devam ser coincidentes com os fins desejados pelo serviço público. 

 No controle da execução dos contratos, na empresa pública, e sobre os aspectos 

tributários, trabalhistas e previdenciários, um dado que não podemos desprezar é o princípio 

da economicidade, que, por sua vez, consta na Constituição Federal de 1988, no Artigo 70, 

que diz: 

 
 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 
exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 
controle interno de cada Poder. 
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 
valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma 
obrigações de natureza pecuniária (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 
19, de 1998). 

 

 

 Dentre os fatores básicos para o bom andamento do processo de terceirização de 

serviços, o principio da economicidade é um dos fundamentais, além da necessidade de 

realização da contratação mediante prévia Licitação; a descrição do objeto de forma clara e 

objetiva, com especial atenção ao que prescreve o artigo 40 da Lei nº. 8.666, que diz:  

 
 
 

 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art12
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Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome 
da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo 
da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para 
recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos 
envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 

I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;... 

 

 A Questão da economicidade também é colocada como um dos principais argumentos 

pelas empresas apresentados para a contratação de serviços externos em contraposição a sua 

internalização com vista à redução de custos. Na medida em que toda empresa que busca 

competitividade no mercado, por meio da busca da qualidade e produtividade, deverá ter o 

controle de seus gastos. Há controvérsias com relação a melhor forma de administrar os 

custos, principalmente, de uma empresa pública, pois por muitas vezes pode ser mais 

vantajoso construir uma casa do que comprá-la contruída. 

 Por muito, pode ocorrer também de uma organização executar internamente um 

serviço acessório, que outros se beneficiam ou produzem mais eficientemente, pode sacrificar 

sua vantagem competitiva, na medida em que deixa de investir na sua atividade fim, 

desfocando do seu objetivo maior, enquanto agente do governo. 

 A forma mais eficaz de se terceirizar serviços com segurança econômica é se 

concentrando nos recursos próprios da organização, bem como nas competências e atividades 

essenciais, terceirizando as atividades da qual a organização não possue uma necessidade 

estratégica.   

Devido à capacidade tecnológica e à alta especialização, as empresas que se propõem 

a prestar serviços, podem executar suas atividades a um baixo custo baixo e com alto valor 

agregado, com uma qualidade, muitas vezes, melhor do que um órgão público possa fazê-lo. 

Diante do mercado competitivo o preço de venda é definido pela relação com a concorrência 

e, por conseguinte, a alternativa mais viável se torna a redução dos custos como busca do 

equilíbrio financeiro na relação entre as receitas e despesas das companhias. 

 O risco de perder os clientes, a qualidade e a segurança se tornam menos importantes 

frente à redução de custos, que se apresenta como condição de sobrevivência no mercado, até 

mesmo no âmbito da Administração Pública Federal. Empresas Públicas como o Banco do 

Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobrás, as filiais da Eletrobrás (Centrais Elétricas 

Brasileiras): Chesf (Companhia Hidro Elétrica do Rio São Francisco), Eletronorte, Eletrosul, 

Furnas. Todas estas empresas têm a missão de dar lucros aos cofres públicos. Não basta 
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exercer seu papel social, enquanto agente da administração direta ou indireta, pois caso não 

consigam atingir sua meta de lucro, não poderá se justificar como Instituição governamental. 

 Nesse contexto, a terceirização aparece como alternativa para muitas empresas que 

buscam maior vantagem competitiva frente a seus concorrentes. Segundo Pine II (1994):  

 
[...] As companhias estão terceirizando por uma razão muito simples: podem obter 
melhores serviços, a custos mais baixos, que outras companhias que se 
especializaram nessa atividade, fazendo-a melhor e instruindo-se com muitas outras 
do ramo (PINE II, 1994, p. 254). 

 

 A abordagem do autor reporta-se as últimas décadas, num cenário denominado pelo 

mesmo de customização maciça, representando a passagem da produção em massa para a 

produção segmentada, mantendo-se a produção em escala, mas voltada para a personalização 

de produtos e serviços, atendendo aos interesses e desejos dos clientes. Tal estratégia de 

produção e comercialização caracterizou-se pela observação do mercado, diante da melhor 

demanda possível para que, as posteriores, voltarem-se para dentro da empresa e adequar 

recursos para produzir e atender tais demandas, de forma customizada, e com uma produção 

na maior escala possível. 

Todavia, o gestor deverá ter visão de longo prazo e a redução de custos, por si só, utilizada 

como um fim e não um meio, é uma alternativa limitada que vislumbram administradores que 

buscam resultados imediatos, mas que nem sempre se sustentam frente à complexidade de 

variáveis que afetam os resultados das companhias e dificultam sua estabilidade econômica e 

financeira. 

 Há gestores que enxerga a terceirização de serviços apenas como uma alternativa para 

reduzir custos. Uma idéia muito comum é substituir profissionais com altos salários por 

trabalhadores com remuneração inferior, o que permite, a princípio, um ganho financeiro para 

o tomador dos serviços, além de obter demais vantagens advindas do processo de 

terceirização, mas a realidade não é bem assim. 

A pressão por comprar com preço cada vez menor pode tornar-se um problema sério a 

médio e longo prazo, visto que o fornecedor precisa investir continuamente em seu negócio e 

a concorrência acirrada tende a minar os investimentos da companhia, quando não, até mesmo 

impedir o pagamento das obrigações imediatas. Sem dinheiro suficiente para honrar com 

todos os seus compromissos, o fornecedor certamente declinará na qualidade dos serviços e 

produtos ofertados ao seu contratante, que dentro da cadeia produtiva repassará seus serviços 

e produtos com menos qualidade aos seus clientes. 
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Os critérios para a contratação de serviços são definidos pelo Decreto nº 2.271, de 07 

de julho de 1997, de onde podemos extrair várias definições que consideramos relevantes 

acerca, inclusive, da questão da economicidade: 

O Decreto nº. 2.271/97 estabelece que as atividades inerentes às categorias funcionais 

não poderão ser objeto de execução indireta, e com relação à questão da economicidade, 

estabelece que: 
 

Art. 2º A contratação deverá ser precedida e instruída com plano de trabalho 
aprovado pela autoridade máxima do órgão ou entidade, ou a quem esta delegar 
competência, e que conterá, no mínimo:  

I - justificativa da necessidade dos serviços; 

II - relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser contratada; 

III - demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos de economicidade e 
de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros 
disponíveis.  

 
 O plano de trabalho citado no Artigo 2º é o documento aprovado pela autoridade 

competente, que valida a necessidade da contratação dos serviços, além de orientar a 

caracterização do objeto e evidenciar as vantagens para a Administração e sua economicidade, 

no que couber, definindo as diretrizes para a elaboração dos projetos básicos, sendo este, a 

descrição detalhada do objeto e serviço contratados e executados, freqüência e periodicidade, 

características do pessoal, materiais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados, bem 

como os procedimentos a serem seguidos, associados aos cuidados, deveres, disciplinas, 

gestão da qualidade e as informações necessárias e prestadas, assim como os controles a 

serem adotados pela gestão contratual. 

 Na contratação de serviços terceirizados uma das exigências previstas na Instrução 

Normativa nº. 18, de 22 de dezembro de 1997, são as Planilhas para Composição de Custos e 

Formação de Preços, que demonstram ao administrador público a noção dos custos que 

compõem os serviços a serem contratados, no momento da realização do procedimento 

licitatório, assim como na repactuação de preços dos contratos. 

 As referidas planilhas constam da Composição do Custo da Mão-de-Obra, que são os 

valores pagos aos funcionários das empresas terceirizadas, repassados pela Contratante dos 

serviços. A empresa Contratante poderá se valer desses valores como parâmetros de análise 

para a decisão de contratação ou não de empresa terceirizada para execução de seus serviços 

de natureza secundária, respeitadas as peculiaridades de cada função ou cargo, assim como as 
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especificidades dos serviços a serem executados. Podemos citar como despesas com pessoal, 

previdenciárias e despesas legais as seguintes, dentre outras: 

 

I REMUNERAÇÃO 

 

Composta pelas parcelas integrantes do salário, conforme art. 457 e 458 da CLT, 

acrescidas de outros valores advindos de terceiros. 

 

• Salário: Representa toda contraprestação devida ao empregado, pela prestação de 

serviços, em decorrência do contrato de trabalho. Integram o salário as comissões, 

percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo 

empregador, além da alimentação, habitação, vestuário e outras prestações in natura 

que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao 

empregado. 

O salário poderá, ainda, ser fixado por unidade de tempo ou de obra. 

A Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), no Parágrafo 2º, Artigo 458, descreve 

quais as parcelas que não deverão ser computadas como salário, mesmo que pagas 

rotineiramente. São elas: 

 

a) vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e 

utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço; 

b) educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os 

valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático; 

c) transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido 

ou não por transporte público; 

d) assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante 

seguro saúde; 

e) seguros de vida e de acidentes pessoais; 

f) previdência privada. 

A remuneração, por sua vez, é composta pelas parcelas integrantes do salário, 

conforme art. 457 e 458 d CLT, acrescidas de outros valores advindos de terceiros. 
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• Horas extras: A duração normal da jornada para trabalhadores urbanos e rurais ficou 

limitada a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais. Contudo, a legislação 

autoriza, mediante acordo escrito entre as partes, prorrogação da jornada diária em até 

duas horas, desde que remuneradas com acréscimo de no mínimo 50%. 

Caso haja rescisão contratual sem que tenha havido a compensação integral das horas 

excedidas, o empregado também as receberá como extraordinárias, calculadas sobre o 

valor da remuneração na data de sua rescisão. 

 

• Adicional noturno: Na medida em que o funcionário executa trabalho em horário 

noturno, ocorre um maior desgaste ao empregado, afastando-o do convívio familiar e 

social. Nessa hipótese, levou ao legislador imaginar normas especiais que pudessem 

amenizar o dano sofrido pela forma de execução do trabalho, compreendendo uma 

duração de jornada e remunerações diferenciadas. 

 

• Adicional de insalubridade: Segundo o Artigo 189 da CLT, considera-se como 

atividade insalubre aquela que expõe os empregados a agentes nocivos à saúde, 

obviamente operações realizadas acima do limite de tolerância fixado em razão da 

intensidade e da natureza do agente nocivo, assim como o fator tempo de exposição 

aos seus efeitos. 

 

• Adicional de periculosidade: Operações perigosas são aquelas que, por sua natureza de 

trabalho, impliquem no contato permanente com inflamáveis ou explosivos, de forma 

a estar em condições de risco acentuado. A condição perigosa e insalubre é 

determinada por meio de perícia realizada por médico do trabalho. Atestando-se a 

coexistência de insalubridade e periculosidade, cumulativamente, o empregado poderá 

optar pelo adicional mais benéfico. 
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II ENCARGOS SOCIAIS 

 

• Instituto Nacional da Previdência Social (INSS): Regulamentada segundo Artigo 22, 

da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991. Refere-se à contribuição a cargo da empresa, 

destinada à Seguridade Social, dentre outras, que é de vinte por cento (20%) sobre o 

total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, 

aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestam serviços, 

destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive pelos 

serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou 

tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou 

acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. 

 

• SESI: Serviço Social da Indústria - Tem a finalidade de organização e administração 

de escolas de aprendizagem industrial, estendidas às de transporte e de administração. 

O valor da contribuição é de 1,5% sobre o total da remuneração paga pelas empresas 

do setor industrial aos empregados que lhes prestam serviço ao longo do mês. 

 

• SESC: Serviço Social do Comércio - Promover o bem-estar social e a melhoria da 

qualidade de vida dos funcionários das empresas que atuam na área de comércio e 

serviços, e de seus familiares, priorizando ações, projetos e atendimento nas áreas de 

saúde, educação, lazer e cultura. A alíquota é a mesma para o SESI, ou seja, 1,5% 

sobre o total da remuneração paga ou creditada pelas empresas comerciais aos 

empregados que lhes prestam serviços. 

 

• SENAI: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Alíquota de 1% destinada ao 

apoio aos setores econômicos por meio da formação de recursos humanos e prestação 

de serviços como assistência ao processo produtivo, serviços de laboratório, pesquisa 

aplicada a informação tecnológica.  

 

• SENAC: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Desenvolver pessoas e 

organizações para o mundo do trabalho com ações educacionais e disseminando 

conhecimentos em comércio de bens e serviços. A contribuição é de 1% sobre o total 
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da remuneração paga pelas empresas comerciais aos empregados e avulsos que lhes 

prestam serviços. 

 

• Salário Educação: Estão obrigadas a essa contribuição, todas as empresas e entidades 

vinculadas à Previdência Social. Contribuição social prevista na Constituição Federal 

de 1988, artigo 212, Parágrafo 5º, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, 

de 13 de setembro de 1996, calculado por meio de incidência da alíquota de 2,5% 

sobre o total da remuneração paga ou creditada aos empregados ao longo do mês 

trabalhado, com destinação específica para o financiamento do ensino fundamental 

público.  

 

• Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS): Obrigação das empresas e dos 

empregadores de depositarem o percentual de 8,5% da remuneração paga ou devida no 

mês anterior, inclusive sobre o 13º salário, correspondente a 8% de fundo de garantia e 

0,5% referente à contribuição social instituída pela Lei Complementar nº. 110/2001. 

 

• SEBRAE: Serviço de Apoio às Pequenas e Médias Empresas – Tem a finalidade 

principal de aplicação em programas de apoio e desenvolvimento das microempresas e 

das empresas de pequeno porte. Sua contribuição varia entre 0,3% a 0,6%, calculada 

sobre a remuneração paga ou creditada aos empregados. 

 

• Férias: Segundo Artigo 7º, inciso XVII da Constituição Federal de 1988, todos os 

trabalhadores urbanos e rurais têm direito ao gozo de férias anuais remuneradas com, 

pelo menos, um terço a mais do que o normal, que tem por finalidade restabelecer as 

forças despendidas pelo trabalhador após certo período de tempo de prestação de 

serviços para o mesmo empregador. Para que o trabalhador tenha direito a férias ele 

deve contar com pelo menos 12 meses de serviços para o mesmo empregador. Depois 

de decorrido o período aquisitivo, o empregado terá direito a 30 dias corridos de férias 

quando não houver faltado aos serviços mais de cinco dias neste período; há 24 dias 

corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas; 18 dias corridos, quando houver tido de 

15 a 23 faltas; 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas. O empregador 

deverá avisar o empregado por escrito com antecedência de pelo menos 30 dias a sua 

intenção de lhe conceder as férias cujo direito já restou adquirido. Notificado o 
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empregado através de recibo, as férias serão anotadas em sua Carteira de Trabalho e 

Previdência Social antes que o mesmo entre em gozo. O pagamento das férias 

acrescidas do terço constitucional deverá ser efetuado pelo empregador pelo menos 

dois dias do início de seu gozo. A concessão das férias após o período concessivo 

implica no pagamento em dobro da respectiva remuneração pelo empregador. 

Segundo o art. 143 da CLT, é facultado ao empregado converter 1/3 do período de 

férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria 

devida nos dias correspondentes. Para que o empregador fique obrigado a este 

pagamento, o empregado deverá requerer referida conversão até 15 dias antes do 

término do período aquisitivo. O pagamento desse abono deve seguir a mesma 

disciplina utilizada no tocante ao pagamento das férias, ou seja, acrescido do terço 

constitucional (1/3) e com quitação até dois dias antes do início destas, com indicação 

do início e término respectivos. 

 

• Auxílio-Doença: Trabalhadores vinculados ao Regime Geral da Previdência Social, 

denominados segurados, fazem jus ao auxílio-doença toda vez que por motivo de 

doença ou acidente de qualquer natureza ou causa, não decorrente de sua atividade no 

trabalho, ficarem incapacitados para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos. 

O respectivo direito depende do cumprimento de um período de carência de 12 meses, 

que é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais. O auxílio 

doença, conforme art. 30, inc. III do Regulamento da Previdência Social, aprovado 

pelo Decreto nº. 3.048/99, em se tratando de acidente de qualquer natureza ou causa 

ou na ocorrência de alguma das doenças previstas no art. 186 do mesmo diploma 

legal, será concedido independentemente de carência. Esse benefício será devido aos 

empregados, exceto o doméstico, a contar do 16º dia do afastamento da atividade, 

sendo que durante os 15 primeiros dias caberá à empresa pagar ao segurado 

empregado o seu salário, aplicando-se todas as incidências legais (INSS, FGTS, etc.). 

Para os demais segurados, inclusive o doméstico, será considerado a partir da data do 

início da incapacidade. Quando requerido após o trigésimo dia do afastamento da 

atividade, para todos os segurados, será devido a contar da data de entrada do 

requerimento. Quando o auxílio-doença decorra de um acidente do trabalho, a empresa 

deverá, nos casos em que o afastamento perdure por mais de 15 dias além do dia do 

acidente, permanecer depositando os 8,5% referente ao Fundo de Garantia do Tempo 

 
 



                                                                                                                                                                          67

de Serviço (FGTS) e à Contribuição Social de que trata a Lei Complementar nº 

110/2001. Se o segurado empregado, por motivo de doença, afastar-se do trabalho 

durante 15 dias, retornando à atividade no 16º dia, e se dela voltar a se afastar dentro 

de 60 dias desse retorno, fará jus ao auxílio-doença a partir da data do novo 

afastamento. O auxílio-doença consiste numa renda mensal calculada à base de 91% 

do salário de benefício, não podendo ser inferior a um salário mínimo nem superior ao 

limite máximo do salário de contribuição (art. 39, inc. do RPS). O salário de benefício 

consiste na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição 

correspondente a 80% de todo o período contributivo, decorrido desde a competência 

07/94 (art. 188-A, RPS). O recebimento do auxílio doença cessará pelos motivos 

abaixo relacionados: 

 

a) caso o segurado recupere a capacidade para o trabalho; 

b) caso esse benefício seja transformado em aposentadoria por invalidez; 

c) caso o segurado solicite e tenha a concordância da perícia médica do INSS; 

d) caso o segurado retorne voluntariamente ao trabalho; 

e) com o falecimento do segurado; 

f) com a concessão de aposentadoria por idade, por tempo de contribuição ou especial. 

  
• Licença Maternidade: A Constituição Federal de 1988, no Artigo 7º, inciso XVII, 

estabelece que toda trabalhadora gestante terá direito a um afastamento do trabalho 

pelo período de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. A Lei nº. 8.213/91, 

por sua vez, prevê que durante o prazo da licença, a gestante terá direito ao salário-

maternidade com início no período entre 28 dias antes e 91 dias depois do parto, 

podendo ser prorrogado em casos excepcionais por mais duas semanas, quer antes ou 

depois do parto, mediante atestado médico específico. Quanto ao valor do benefício da 

segurada empregada corresponderá à renda igual a última remuneração devida quando 

do afastamento. Caso o salário seja total ou parcialmente variável, apurar-se-á a média 

dos últimos seis meses anteriores ao afastamento. Durante o período de afastamento, a 

empresa deverá continuar recolhendo a contribuição de 20% sobre o valor do salário-

maternidade. 
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• Licença Paternidade: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, nos termos 

fixados em lei. O § 1º do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) 

prevê que o prazo da licença, até que a lei venha disciplinar a matéria, será de cinco 

dias. No que tange à contagem destes dias, entende a maioria que deverão ser contados 

de forma corrida, não obstante posicionamentos doutrinários no sentido de se 

considerar apenas os dias úteis. 

 

• Aviso Prévio: O aviso prévio consiste no ato pelo qual a parte que, sem justo motivo, 

quiser rescindir o contrato de trabalho, comunica à outra sua intenção com 

antecedência mínima de 30 dias. O prazo poderá ser dilatado por força de acordo, 

convenção ou dissídio coletivo de trabalho da respectiva categoria profissional. Na 

legislação trabalhista encontramos duas formas de aviso prévio: o trabalhado e o 

indenizado. O aviso prévio trabalhado ocorre quando o empregado trabalha 

normalmente durante o respectivo prazo, seja em virtude de dispensa sem justa causa 

ou pedido de demissão. Nos casos em que o aviso parte do empregador, a jornada de 

trabalho do empregado dispensado sem justa causa será reduzida em 2 horas diárias, 

sem prejuízo do salário integral. A redução de 2 horas de jornada diária poderá ser 

substituída pelo empregado que optar por faltar sete dias corridos. Nesse caso, cumpre 

o período normal do aviso prévio em 23 dias e recebe a remuneração correspondente a 

30 dias. O aviso prévio indenizado ocorre quando o empregador dispensa o empregado 

sem justa causa e não permite que o trabalhador venha a cumpri-lo, indenizando o 

valor correspondente. Caso o empregado peça demissão e não queira cumprir o aviso, 

deverá indenizar o empregador sendo, a critério deste, descontado o respectivo valor 

do total das verbas rescisórias. O aviso, assim como as demais verbas rescisórias, deve 

ser quitado ao trabalhador no dia seguinte ao cumprimento, se trabalhado, ou em 10 

dias corridos, caso indenizado. 

 

• 13º Salário: Também chamado de Gratificação Natalina e previsto no art. 7º, inc. VIII 

da Constituição Federal e, principalmente, nas Leis nº.s 4.090, de 13 de julho de 1962 

e 4.749, de 12 de agosto de 1965, reguladas pelo Decreto nº. 57.155, de 03 de 

novembro de 1965, o décimo terceiro salário, devido a todos os empregados urbanos, 

rurais e domésticos, é parte integrante da remuneração do trabalhador. O pagamento é 

realizado em duas parcelas: a primeira entre os meses de fevereiro e novembro de cada 
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ano e a segunda até o dia 20 de dezembro. Seu valor corresponde a 1/12 da 

remuneração devida em dezembro, por mês de serviço do ano correspondente, 

considerando-se mês integral a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho, no mês 

civil. Sobre a 1ª parcela não há incidência da contribuição previdenciária, art 214, §§ 

6º e 7º, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto nº 

3.048/99, incidindo a mesma somente em dezembro, computados os valores da 1ª e da 

2ª parcela. O recolhimento deverá ser efetuado no dia 20 de dezembro. Quanto à base 

de cálculo, os trabalhadores urbanos, rurais e domésticos fazem jus ao 13º salário com 

base na remuneração integral ou no valor da aposentaria (CF, art. 7º, inc. VIII e 

parágrafo único). Os adicionais por trabalho insalubre e perigoso, bem como o salário-

utilidade, quando habituais, também integram para esse efeito. Segundo orientação da 

jurisprudência predominante do TST, por meio de Enunciados, vislumbramos a 

existência de integração das horas extras habitualmente prestadas, adicional noturno 

habitual e gratificações ajustadas. A jurisprudência não orienta quanto à forma de 

cálculo para a integração dos adicionais, exceto quanto às gratificações (Enunciado nº 

78). Contudo, a média poderá ser obtida multiplicando-se o número médio obtido pelo 

salário/hora vigente, no momento do pagamento, acrescido do adicional extraordinário 

ou do valor do adicional noturno, vigentes no momento do pagamento. 

 

• Indenizações – FGTS/Contribuição Social: (Lei nº. 9.491/97 – Lei Complementar nº. 

110/01): Desde 16 de fevereiro de 1998, o empregador obriga-se a efetuar o depósito 

referente ao FGTS do mês da rescisão e do mês imediatamente anterior, ainda não 

recolhido, e quando for o caso, da importância igual a 40% sobre o montante de todos 

os depósitos devidos na conta vinculada do FGTS, durante a vigência do contrato de 

trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros. Na culpa 

recíproca o percentual é de 20%. A partir de 28 de setembro de 2001, com a vigência 

da Lei Complementar nº. 110/2001, foi criada uma contribuição adicional de 10% 

sobre a mesma base de cálculo que já incidia os 40% anteriores. Assim, a partir desta 

data, ao invés de recolher os 40% de multa, a empresa deverá recolher 50%, sendo que 

os 10% adicionais vão para o custeio das diferenças das contas vinculadas ao FGTS 

ocorridas em decorrência de Planos Econômicos no passado. Os depósitos rescisórios 

do FGTS devem ser realizados, com ou sem os 50%, de acordo com a espécie de 

cessação contratual, nos casos de dispensa sem justa causa, rescisão indireta, dispensa 
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por culpa recíproca, força maior, extinção normal de contrato a termo e rescisão 

antecipada pelo empregador de contrato a prazo. 

 

 

III INSUMOS 

 

• Vale Alimentação: Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário a 

alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por 

força do contrato, fornece habitualmente ao empregado. A alimentação constitui 

benefício que pode ser concedido por liberalidade da empresa ou por determinação 

contida em documento coletivo da categoria profissional. 

 

• Vale-Transporte: Benefício que o empregador está obrigado, conforme determina a 

Lei nº. 7.418/85, a antecipar aos empregados que utilizem o sistema de transporte 

coletivo público, urbano ou intermunicipal e/ou interestadual com característica 

semelhante ao urbano para deslocamento residência-trabalho e vice-versa. O 

recebimento deste benefício está condicionado ao compromisso de sua utilização, 

exclusivamente, para efetivo deslocamento residência-trabalho e vice-versa, sendo a 

declaração falsa ou o uso indevido constituem falta grave, passível de ensejar a ruptura 

do contrato de trabalho. É uma parcela equivalente a 6% de seu salário básico ou 

vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens, custeado pelo trabalhador. 

 

• Equipamentos e Uniformes: Conforme Parágrafo 2º, do Artigo 458 da CLT, não serão 

considerados como salário os vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos 

aos empregados e utilizados no local de trabalho, para a prestação de serviço. O 

uniforme, se não utilizado apenas no trabalho, mas também na vida particular do 

empregado, poderá ser considerado como parcela salarial. Da mesma forma ocorre 

com telefones celulares, automóveis e todos os outros instrumentos fornecidos pelo 

empregador para o desempenho das atividades, mas que tenha o uso desvirtuado nos 

horários em que o empregador não está a serviço da empresa. Caso a utilidade seja 

fornecida tão somente para utilização durante a prestação de serviços, a exemplo de 

equipamentos de segurança individual ou coletiva, não haverá esta integração.  
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• Treinamento de Pessoal: O treinamento se caracteriza por ser um processo educacional 

que visa gerar mudanças no comportamento profissional, envolvendo a transmissão de 

informações, desenvolvimento de habilidades, de atitudes e de conceitos. Após o 

ingresso do empregado na empresa, o treinamento poderá ser realizado no local de 

trabalho ou fora dele, mas o importante é que ele deve guardar estreita relação com as 

necessidades da empresa e com o processo de mudança natural que surge com o seu 

crescimento. 

 

• Seguro de Vida em Grupo: Não é obrigado ao empregador pagar este benefício ao 

empregado. Ele pode nascer da vontade do próprio contratante ou de obrigação 

assumida em documento coletivo firmado junto ao Sindicato da Categoria Profissional 

a que pertence o trabalhador. Pode ocorrer de haver uma previsão para que os valores 

relativos ao prêmio do seguro sejam descontados dos salários do empregado. 

 

 

IV DEMAIS COMPONENTES DE CUSTO 

 

• Margem de Lucro: Visa garantir o retorno financeiro para a manutenção da empresa. 

Fazendo-se necessária para o equilíbrio do contrato, visto que a majoração do valor do 

contrato deverá completar a anualidade, caso fatos supervenientes e de conseqüências 

incalculáveis não aconteçam nesse período. Na composição do custo, este subitem 

deverá manter uma proporcionalidade com os demais itens da planilha de custo. Muito 

embora, o percentual aplicado não poderá ser alterado quando da repactuação do valor 

do contrato (o custo derivado incide sob efeito cascata), ele poderá vir a ser alterado 

para excluir a previsão de reajuste da remuneração dos profissionais, caso isto tenha 

sido aplicado. 

 

• Despesas Operacionais e Administrativas: Os componentes das despesas 

administrativas e operacionais correspondem aos custos que, de forma indireta e 

proporcional, estão relacionados aos serviços objeto do contrato firmado que não 

constar no item dos insumos. Neste subitem poderá constar o custo com a supervisão 

do contrato, caso não tenha sido apresentada planilha de custo individualizada do 

profissional na composição do custo mensal dos serviços. Em muitos casos, neste 
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subitem e no subitem da margem de lucro, poderá ocorrer à inclusão de previsão do 

índice de correção para a majoração do salário dos profissionais, isto, quando ocorrer 

de a data-base da categoria estar próxima. Ao ficar definido em planilha o percentual, 

o mesmo incidirá sob efeito cascata quando ocorrer a repactuação do valor do 

contrato. Com isso, em ocorrendo alteração na composição dos itens da planilha de 

custo, o valor das despesas administrativas e operacionais altera-se na mesma 

proporção. 

 

 

V TRIBUTOS 

 

Os tributos integrantes desse trabalho de pesquisa são os abaixo especificados, que 

falaremos um pouco sobre cada um logo em seguida:  

 

 Imposto sobre Serviços (ISS); 

 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS); 

 Programa de Integração Social (PIS/Pasep); 

 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSL); 

 Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ).  

 

O Imposto sobre Serviços é um imposto municipal. Seu percentual varia para de 

acordo com cada município e tipo de serviço, conforme Emenda Constitucional nº. 37/2002, 

variando entre 2% a 5%. Com base na Lei Complementar nº. 116, de 31 de julho de 2003, da 

Presidência da República, o caput do Artigo 3º, que diz: 

 
O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento 
prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto 
nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quando o imposto será devido no local 
(LEI COMPLEMENTAR nº. 116, 2003). 

 

A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), assim como o 

Programa de Integração Social (PIS/Pasep) são contribuições de pessoas jurídicas de direito 

privado, exceto as microempresas e as empresas de pequeno porte submetidas ao regime do 

SIMPLES. As cooperativas ficam sujeitas à contribuição a COFINS e do PIS, cuja base de 

cálculo será determinada com observância das regras comuns aplicáveis às demais pessoas 
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jurídicas. O percentual de contribuição é aplicado sobre a base de cálculo da empresa, e 

dependerá do regime de tributação da mesma. Para as empresas tributadas pelo Lucro Real, 

observando a legislação em vigor para as exceções, o percentual da COFINS é de 7,60%  e do 

PIS é de 1,65%. Para as empresas tributadas pelo Lucro Presumido, o percentual da COFINS 

é de 3% e do PIS é de 0,65%. – Fundamento legal: Lei nº. 10.833, de 29 de dezembro de 2003 

(alterada pela Lei nº. 10.865, de 30 de abril de 2004); Lei nº. 10.925, de 23 de julho de 2004; 

Lei nº. 10.637/2002, de 31 de dezembro de 2002. A contribuição para o PIS/Pasep, com a 

edição da Lei nº. 10.637/2002 passou a ser não-cumulativa para as empresas com tributação 

pelo Lucro Real, e o percentual foi elevado para 1,65%. No entanto, ocorrem descontos de 

créditos calculados em relação a vários itens que compõem o custo da empresa (art. 3º da Lei 

nº. 10.637/2002). Para as empresa tributadas pelo Lucro Presumido, de acordo com o inciso 

II, art. 8º da Lei nº. 10.637/2002, não houve alteração de alíquota. 

A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSL), instituída pela Lei nº. 

7.689/1988, é calculada sobre o lucro líquido da empresa, aplicando-se o percentual de 9%. 

Para as empresas tributadas pelo Lucro Presumido, a partir de setembro de 2003, o valor a ser 

recolhido é o resultante do percentual de 32%, aplicado sobre a base de cálculo da 

contribuição (art. 22 da lei nº. 10.684, de 30 de maio de 2003) e os 9% (32% x 9% = 2,88%). 

Entende-se como base de cálculo da contribuição o faturamento mensal da empresa. Para as 

empresas tributadas pelo Lucro Real, o valor da CSL é recolhido por estimativa mensal e 

compensado no final do exercício com o valor realmente devido pela empresa, podendo, no 

decorrer do exercício financeiro, ser suspenso seu recolhimento se for constatado que os 

valores pagos foram suficientes (podendo os valores pagos a maior serem reembolsados ou 

mesmo compensados com outros tributos federais). Para as empresas tributadas pelo Lucro 

Presumido, o recolhimento é mensal, aplicando-se o mesmo cálculo que no caso de estimativa 

mensal, mas não há suspensões nem compensações de pagamento no final do exercício 

financeiro. O percentual em planilha de custo, no caso de Lucro Real, é o resultante do valor 

pela aplicação da alíquota de 9% sobre a margem de lucro constante da planilha de custos. 

Pode-se admitir, no entanto, o percentual de 1%, visto que a margem de lucro muitas vezes é 

pequena. 

O Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), de acordo com o inciso III do § 1º do art. 

15 da Lei nº 9.249/1995, a base de cálculo do imposto de renda será determinada mediante a 

aplicação do percentual de 32% sobre a receita bruta do mês, para as atividades de prestação 

de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares (8%). Depois, é aplicada sobre a 
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resultante do cálculo, a alíquota de 15% que corresponde ao valor recolhido mensalmente 

como estimativa. O valor recolhido por estimativa mensal, para as empresas tributadas pelo 

Lucro Real, é compensado com o realmente devido no final do exercício financeiro, podendo 

ocorrer no decorrer do ano a suspensão do seu recolhimento se for constatado que os valores 

pagos foram suficientes. No caso das empresas tributadas pelo Lucro Presumido, é feito o 

recolhimento mensal da mesma forma do estimativo, mas de forma fixa e sem compensações. 

Assim, para as empresas tributadas pelo Lucro Presumido, o percentual de tributos em 

planilha referente ao imposto de renda é de 4,8%, enquanto que, no caso das empresas 

tributadas pelo Lucro Real, o percentual é a resultante da aplicação da alíquota de 15% sobre 

a margem de lucro estabelecida em planilha de custo. Pode-se admitir, no entanto, o 

percentual de 1,20%, visto que a margem de lucro muitas vezes é pequena. As empresas 

tributadas pelo Lucro Real poderão deduzir do valor do imposto apurado no mês os incentivos 

fiscais relativos ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), vale-transporte, doações 

e patrocínios culturais, investimentos em projetos audiovisuais, e outros definidos pela 

legislação, observando os limites e condições estabelecidas. O Secretário da Receita Federal 

editou, em 12 de março de 2003, a Instrução Normativa nº. 306, que dispõe sobre a retenção 

de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas por órgãos, 

autarquias e fundações da administração pública federal. De acordo com seu art. 1º, os órgãos 

da administração federal direta, autarquias e fundações reterão, na fonte, o Imposto sobre a 

Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSL), a 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o 

PIS/Pasep sobre os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou 

prestação de serviços em geral.  
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2.4 A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

 

 

 Segundo Polônio (2000), o processo de terceirização deve ser conduzido com 

segurança, de forma a resultar em melhoria da qualidade e produtividade, conciliando ao 

mesmo tempo com legítima economia de tributos. 

A preocupação com a qualidade dos serviços é tema fundamental no estudo do 

economista Marcio Pochmann, realizados no ano de 2007, que analisa estratégia das 

transnacionais para reduzir custos e aumentar os lucros; países periféricos vivem a 

contradições da geração de empregos terceirizados, mas com baixos salários em relação aos 

países de origem das empresas. Em seu trabalho, intitulado A Transnacionalização da 

Terceirização na Contratação do Trabalho, Pochmann (2007) diz que:  

 
A retomada do lucro pelas empresas foi acompanhada pelo acirramento da 
competição intercapitalista, implicando concentração e centralização ainda maior do 
capital (fusão e conglomeração de empresas). Com isso, as antigas empresas 
multinacionais transformaram-se em corporações transnacionais que operam acima 
dos países, alterando a relação da matriz com as filiais para permitir a produção de 
bens e serviços em escala global, a partir da localização geográfica onde se alcança 
menor custo e maior qualidade (POCHMANN, 2007, p. 14). 

 

Existem inúmeros fatores que levam as empresas, sejam públicas ou privadas, a optar 

pela terceirização de seus serviços de natureza não essencial. Podemos citar a especialização 

do prestador de serviços; o aumento do foco na atividade principal; aumento da 

produtividade; aquisição e atualização de novas tecnologias; ausência de Recursos Internos; o 

aumento da flexibilidade na gestão dos negócios; redução e controle de custos operacionais; 

redução do ativo patrimonial da empresa; o aumento da competitividade da empresa no 

mercado, dentre outros, mas podemos destacar a melhoria da qualidade dos serviços, como 

uma forte aliada na busca de resultados positivos para empresa, principalmente em longo 

prazo, na medida em que o cliente sendo bem atendido volta a comprar ou se utilizar dos 

serviços prestados pela empresa. 

Logo após a segunda guerra mundial, mais ou menos na década de 70, surgi um novo 

modelo de produção na economia mundial, principalmente para os sistemas de produção da 

indústria. Nessa nova realidade mundial, o Japão se destacou como a nova potência 

econômica mundial, com novos métodos de produção, além de novas técnicas 
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administrativas, que revolucionaram a forma de produção e gerenciamento nas organizações 

do mundo todo. 

 Podemos citar como exemplo na produção industrial japonesa, mais especificamente 

na indústria automobilística, onde as montadoras, como Honda, Nissan, Mitsubishi e Toyota, 

são cercadas de inúmeros fornecedores, trabalhando de forma coordenada, de forma a atender 

a baixo custo e com alta qualidade a produção das empresas contratantes dos serviços. O 

sistema de produção japonês começou a se destacar desde a II Grande Guerra, onde ocorreu 

uma mudança brusca na composição dos sistemas de produção, principalmente o industrial. 

Segundo Ferruzzi (2006):  

 
Os produtos japoneses eram competitivos porque eram de boa qualidade e tinham 
baixo custo, quando comparados aos americanos e aos europeus. Em seus sistemas 
de produção utilizavam largamente a terceirização de serviços, principalmente por 
meio da subcontratação de fornecedores e prestadores de serviços, além de investir 
pesado em inovação tecnológica (FERRUZZI, 2006, p.18). 

 

 

 Os japoneses estudaram cuidadosamente o mercado americano, para que logo em 

seguida se utilizarem de seus modelos especializados de produção em massa, inovadora, 

segmentada e enxuta, sem imitarem os americanos. Ocorreu uma transformação afetou as 

empresas tanto no âmbito interno, como por exemplo, a busca de maior eficiência e eficácia 

na produção, ou seja, na gestão interna da empresa, como também visou afetar diretamente a 

relação externa com os clientes consumidores, fornecedores, governos e investidores. 

  Nesse período, foram utilizadas várias técnicas e ferramentas de gestão. Segundo 

Robles (2001): 

  
[...] as técnicas do Just in Time (J.I.T.), Círculos de Controle da Qualidade (C.C.Q.), 
Total Quality Control (T.Q.C.), Kaikaky (melhorias pontuais e significativas nos 
processos produtivos, por exemplo, no lay-out), Kaizen (melhorias contínuas no 
processo), etc. foram estudadas e introduzidas nas empresas norte- Americanas e, 
em benchmarking, se estenderam para o mundo todo (ROBLES, 2001, p.10). 

 

 

 Até então, os produtos industriais da época não eram de boa qualidade, e um dos 

motivos seria a produção precária por falta de empresas fornecedoras capacitadas de serviços 

e com relevante material humano qualificado, ou seja, pessoal devidamente especializado nas 

diversas áreas da indústria. Com a segmentação do mercado essa realidade mudou e hoje 

podemos encontrar empresas com são especialistas em prestar serviços de qualidade e 
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presteza suficientes para deixar os órgãos da administração pública tranqüilos quanto à 

finalidade de suas atividades, de forma a focar exclusivamente seu maior potencial energético 

em suas atividades fins e essenciais, deixando de lado o foco em seus serviços de natureza 

secundária, sob sua administração e controle, e deixando a plena execução para a empresa 

contratada.  

 Alan Kardec e Cláudio Carvalho (2002) colocam que alguns princípios básicos são 

essenciais para os gestores alcançarem os resultados empresariais, sem entrarem em conflito 

com a legislação trabalhista, minimizando os riscos envolvidos. A empresa contratada para 

prestar os serviços deve estar legalmente constituída para atuar no ramo da atividade 

terceirizada, com capacitação técnica e administrativa. Além desse fator, que é fundamental, a 

mão de obra deverá ser extremamente especializada, adequadamente remunerada, com os 

respectivos direitos trabalhistas respeitados e deverá haver subordinação, exclusivamente, 

com a empresa tomadora dos serviços. Em nenhuma hipótese a contratante não deverá 

subordinar a empresa contratada, sob pena de torná-la um mero departamento da mesma, com 

todos os riscos trabalhistas daí advindos. Os referidos autores dizem que cabe à empresa 

contratante avaliar alguns parâmetros contratuais que são: qualidade; confiabilidade, 

atendimento, prazo, custo, segurança, além das variáveis ambientais. Vemos, mais uma vez, o 

fator qualidade como o primeiro dentre os aspectos fundamentais para uma boa prestação de 

serviços. Podemos acrescentar que a grande maioria dos autores, que discorrem acerca de 

serviços terceirizados em empresas públicas, coloca que a qualidade é primordial para o 

sucesso da empresa, mesmo que os serviços prestados não sejam de natureza principal da 

empresa, mas reflete diretamente no desenvolvimento de suas atividades consideradas 

essenciais. 

 A prestação de serviços em órgãos da administração pública requer muita cautela, pois 

estamos lidando com fatores que estão imbricados ao controle social, diretamente ligado ao 

cidadão no processo da gestão pública, com a efetiva participação da sociedade civil nesse 

controle, na medida em que o cidadão torna-se membro efetivo dentro e fora das instituições 

governamentais, em todos os âmbitos; federal, estadual e municipal, na busca de assegurar a 

satisfação do cidadão na utilização dos serviços públicos ofertados pelo Governo. 

 Nessa perspectiva, Ribeiro, Teixeira e Silva (2007) no artigo O Controle Social no 

Âmbito da Administração Pública: A vez do Cidadão, publicado no livro Gestão Pública: 

Práticas e Desafios, composto por diversos artigos organizados pela autora Aguiar (2007), 

discorrem acerca dos desafios da gestão pública, na busca de inovações relacionadas com as 
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mudanças de conteúdo contábil dos instrumentos componentes da prestação de contas dos 

gestores públicos, com caráter mais social, com uma linguagem acessível ao cidadão. Para 

isso os autores se utilizam de algumas indagações colocadas por Trosa (2001) relativas às 

principais questões da prestação de contas públicas, quais sejam: Que serviços oferecemos? 

Em que prazos? Com que nível de qualidade?   

 Mais uma vez, vemos a questão da qualidade como válvula propulsora das discussões, 

inclusive, como fator primordial e variável no controle social. A partir daí, os autores fazem a 

proposta de um modelo conceitual de controle social, destacando-se as arenas do controle, 

nomeando-as de arena estatal e arenas semi-sociais e sociais, assim como suas respectivas 

variáveis, realçando os papéis dos atores sociais e suas interações. Expressões-chaves são 

destacadas em seu trabalho, como por exemplo: a governança, como a capacidade 

administrativa e financeira voltada à viabilização das políticas públicas; accountability, como 

a transparência nas informações, que devem ser oportunas e verdadeiras, quando ofertadas ao 

cidadão; solidariedade, confiança, respeito e trabalho em equipe, necessários ao bom 

relacionamento intrainstitucional de governo e entre este o cidadão, princípios inerentes às 

relações político-econômico-sociais, mantidas nas arenas estatal e social. Em suas 

considerações finais, Ribeiro, Teixeira e Silva (2007) dizem: 

 
Os meios de controle social têm como pilar a fiscalização das ações públicas, mas o 
seu papel é muito mais amplo. Visam, sobretudo, a indicar caminhos, propor idéias e 
promover a participação efetiva da comunidade nas decisões de cunho público. O 
Terceiro Setor, os Sindicatos, as Procuradorias e o Ministério Público exercem um 
papel importante quanto à defesa dos direitos do cidadão, porém como facilitadores 
apenas dos anseios da sociedade (RIBEIRO, TEIXEIRA e SILVA, 2007, p.324). 
 

 

 Podemos associar a questão da qualidade na prestação de serviços terceirizados com a 

discussão acerca da ética na administração pública, que no momento atual é um tema muito 

discutido pelas empresas que buscam o aprimoramento de seus serviços e a excelência no 

atendimento de seus clientes. No dia 18 de julho de 2008, aconteceu, no edifício Matriz da 

Caixa Econômica Federal, em Brasília, a 12ª Reunião do Fórum Nacional de Gestão da Ética 

nas Empresas Estatais, em que participaram várias empresas públicas do país. 
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O objetivo do Fórum foi buscar o desenvolvimento e o fortalecimento dos princípios 

governamentais e empresariais de Gestão da Ética, visando aprimorar o relacionamento das 

empresas estatais com os seus diversos públicos e com a sociedade em geral. 

Os representantes das empresas se reuniram com pauta definida, para realização de 

apresentações e compartilhamento de rotinas e ações já implementadas. Sobre os temas que 

consideraram relevantes, de forma a atender seu objetivo principal, o Fórum emite seu 

opinamento, por meio de recomendações fundamentadas, na forma de resoluções, 

encaminhadas às empresas signatárias e aos órgãos e entidades com influência no processo de 

Gestão da Ética das empresas estatais. 

No dia 21 de maio de 2007, quatorze empresas estatais de diversos segmentos 

firmaram um Termo de Convênio para criação do Fórum Nacional de Gestão da Ética nas 

Empresas Estatais, com o apoio institucional da Comissão de Ética Pública. A iniciativa 

considerou a Convenção Interamericana Contra a Corrupção, a Convenção sobre Corrupção 

de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, a 

Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e as diretrizes da Comissão de Ética 

Pública da Presidência da República (CEP) relativas à promoção e a disseminação da gestão 

da ética nas entidades e órgãos do Poder Executivo Federal. 

 É sabido que não existe auto-suficiência no mundo empresarial. As empresas não são 

capazes de produzir tudo aquilo que utiliza e necessita para o pleno funcionamento de suas 

atividades e vida útil. Uma fábrica de tecidos, por exemplo, não vai ser capaz de sozinha, 

produzir a plantação de algodão, a produção de inseticidas, a fiação têxtil, a tinturaria, e assim 

por diante. 

A abrangência de atuação das empresas é limitada, e a incapacidade para diversificar 

todas suas atividades exige a contratação de outras empresas com suas respectivas 

especialidades, as terceirizadas. Esse é um dos motivos para o surgimento da terceirização, 

processo do qual surgiu no início do século XIX juntamente com a busca de organização dos 

modelos empresariais, mais precisamente na França. 

O início da industrialização se deu há pouco mais de cem anos, e a terceirização, 

inicialmente, não se deu com tanta pela falta de fornecedores capazes de atender as demandas 

das empresas manufaturadas, além da baixa quantidade de empresas, os produtos e os serviços 

eram de baixa qualidade, e não atendiam plenamente às necessidades da indústria na época, 

que era de transformação. 

 
 



                                                                                                                                                                          80

 

A qualidade e os serviços foram se aperfeiçoando continuamente com o passar das 

décadas, e hoje há o mercado está bastante diversificado, com quantidade suficiente para 

atender a demanda e a qualidade de produtos e serviços está muito superior àqueles do início 

do século passado. Contudo, foi por essa defasagem no fornecimento, que ocorreu o que se 

chamou de verticalização das empresas, isto é, a produção da maior parte daquilo que 

necessitavam para sobreviver. Podemos citar como exemplo, a indústria automobilística, mas 

especificamente a produção da Ford americana, no início do século XX, onde se desviou de 

seu negócio principal, que era o automobilístico, e começou a produzir o próprio aço, pneus, 

vidros e os acabamentos para seus veículos. Segundo Martins (2000), 

 
No Brasil, a noção de terceirização foi trazida por multinacionais na década de 
cinqüenta, pelo interesse que tinham em se preocupar apenas com a essência do seu 
negócio (MARTINS, 2000, p.16). 

 

A terceirização de serviços passou a ter um enfoque de estratégia empresarial somente 

nas últimas décadas, onde se utilizou como busca de maior competitividade das organizações. 

Adler (2003) destaca alguns fatores importantes considerados na decisão de 

terceirização, quais sejam: risco de dependência, risco de quebra, confiança, relativa 

competência, capacidade estratégica e flexibilidade. A capacidade estratégica, assim como a 

flexibilidade são considerados fatores de longo prazo, ou seja, fatores de caráter estratégico 

para a empresa. Com relação aos demais fatores, o autor considera de curto prazo. 

Mesmo com todos os esforços para se buscar critérios mais objetivos, não é precisa a 

definição da melhor alternativa para a contratação de serviços terceirizados, tendo em vista os 

poucos estudos científicos sobre o assunto, com vistas a mostrar resultados realmente mais 

práticos, com variáveis mostrando a eficiência dos processos de terceirização e a eficácia dos 

resultados. A maioria dos estudos se concentra nas razões pelas quais as empresas, 

instituições e organizações se motivam para terceirizarem seus serviços de natureza não 

essenciais, ou ainda, estudos como, por exemplo, qual a forma melhor para terceirizar e seu 

impacto na organização e em seu quadro de pessoal. 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                          81

 A competitividade, aliada a estratégia organizacional, são posicionamentos que 

favorecem na decisão das empresas em terceirizarem. Porter (1986) estudou as influências da 

competição e da estratégia organizacional no sentido de trazer ou não um posicionamento 

mais competitivo da empresa no mercado. A terceirização dos serviços influencia a eficiência 

e a eficácia da empresa, e pode proporcionar vantagem competitiva e uma estratégia 

organizacional suficientemente satisfatória. 

No mundo globalizado, se torna vital a competitividade, base da sobrevivência das 

organizações, na medida em que uma empresa competitiva representa mais lucratividade, 

inserção no mercado com mais segurança e preparada para as novidades que o mercado 

financeiro promove, principalmente no que tange ao mercado aberto. Para isso, as empresas 

deverão determinar sua estratégia de atuação. Com relação à estratégia, Porter (1999) diz que, 

 
 [...] criar uma posição exclusiva e valiosa, envolvendo um diferente conjunto de 
atividades, [...] a essência da formulação estratégica consiste em enfrentar a 
competição (PORTER, 1999, p. 63 e 27). 

 

Todavia, essa competitividade que visa à melhoria contínua de produtos e serviços, pode 

causar problemas aos gestores empresariais, sobretudo aos gestores públicos, pois podem 

proporcionar o fechamento da empresa, pois o estrategista não pode se prender somente aos 

concorrentes. 

Segundo Porter (1999) existem forças competitivas da economia de mercado que, 

dependendo de sua intensidade potencial, podem definir o sucesso ou fracasso da empresa, e, 

determinando as perspectivas de lucro do setor. O autor coloca que o estado da competição 

num setor depende de cinco forças básicas, quais sejam: 

 

• Ameaça de Novos Entrantes; 

• Poder de Negociação dos Clientes; 

• Ameaça de Produtos ou Serviços Substitutos; 

• Poder de Negociação dos Fornecedores; 

• As Manobras pelo Posicionamento entre os Atuais Concorrentes. 
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A figura abaixo retrata a relação entre essas forças e suas interações. 

 

 

Figura 01. Forças que governam a competição num setor 

 

 
 

 

Porter (1999, p. 29), diz que as forças mais poderosas que governam a competição 

num determinado setor, “[...] determinam a rentabilidade de um setor”, forçando as empresas 

à competição e baixando a lucratividade dos participantes. 

Concernente a questão da competitividade, Ferruzzi (2006) sita o referido autor, e 

coloca que, 

 
A competitividade de uma organização pode ocorrer de diferentes maneiras. 
Atualmente a detenção de informações relevantes sobre o mercado, a concorrência, 
produtos, serviços, clientes e demais áreas que afetam diretamente a organização, 
constitui um diferencial importante para a organização detentora dessa informação e 
resulta numa grande vantagem competitiva (FERRUZZI, 2006, p. 36). 
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Conforme figura acima, as forças competitivas da economia de mercado, que podem 

definir o sucesso ou o fracasso da empresa, podem ser explicadas da seguinte forma: 
 
 
 

 Ameaça de Novos Entrantes 

 

Concorrentes potenciais que ameaçam o posicionamento da empresa no mercado. 

Segundo Porter (1999) diz: 

 
Os novos entrantes em um setor trazem capacidades, o desejo de ganhar participação 
no mercado e, em geral, recursos substanciais (PORTER, 1999, p. 29). 

 

 Poder de Negociação dos Clientes 

 

Os compradores que utilizam a concorrência de mercado para buscar vantagens 

comerciais. Porter (1999) discorre: 

 
Os clientes também são capazes de forçar a baixa dos preços, de exigir melhor 
qualidade ou de cobrar maior prestação de serviços, jogando os concorrentes uns 
contra os outros em detrimento dos lucros do setor (PORTER, 1999, p. 29). 

 

 Ameaça de Produtos ou Serviços Substitutos 

 

Produtos ou serviços oferecidos normalmente pela concorrência, impondo dificuldades 

de comercialização dos produtos e serviços existentes. Segundo Porter (1999), 

 
Os produtos ou serviços substitutos limitam o potencial de um setor. A não ser que 
consiga melhorar a qualidade do produto ou, de alguma forma (através do 
Marketing) estabelecer uma diferenciação, o setor sofrerá as conseqüências nos 
lucros e, possivelmente, no crescimento (PORTER, 1999, p. 29). 

 

 Poder de Negociação dos Fornecedores 

 

Alguns fornecedores que forçam os compradores a atenderem suas condições 

comerciais, levando à redução da lucratividade do setor.  

 
Os fornecedores são capazes de exercer o poder de negociação sobre os participantes 
de um setor através da elevação de preços ou da redução da qualidade de bens e 
serviços (PORTER, 1999, p. 29). 
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 As Manobras pelo Posicionamento entre os Atuais Concorrentes 

 

As forças competitivas do setor forçam as empresas a reduzirem suas margens de 

lucro, com vistas à busca da manutenção ou aumento da participação no mercado. 

 
A rivalidade entre os concorrentes assume a forma usual de manobras pelo 
posicionamento a utilização de táticas como competição no preço, introdução de 
produtos e combates publicitários (PORTER, 1999, p. 29). 

 

 A preocupação com a qualidade dos produtos e serviços cresce de maneira vertical a 

nível nacional e internacional. No Brasil existem empresas voltadas para esse ramo de 

atividade. A Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) é um dos maiores centros de estudos e 

debates de conhecimentos sobre a excelência em gestão. Há quinze anos, a entidade promove 

a qualidade da gestão empresarial no Brasil, contribuindo para o aumento da competitividade 

de várias organizações. 

A Fundação Nacional da Qualidade é uma organização privada sem fins lucrativos que 

depende de seus patrocinadores, apoiadores e parceiros para manter suas atividades. O 

patrocinador oficial da Fundação é a Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS), e sua missão é 

disseminar os Fundamentos da Excelência em Gestão para o aumento da competitividade das 

organizações e do Brasil. 

Com vistas ao cumprimento dos objetivos propostos, criou o “Programa FNQ 2008” 

com atividades voltadas à Educação, Gestão do Conhecimento, Mobilização e Premiação, 

como o Prêmio Nacional da Qualidade® (PNQ), maior reconhecimento da excelência em 

gestão do País.  

 Dentre as empresas já premiadas pela Fundação, podemos citar: Xérox do Brasil, 

Citibank – Unidade Global Consumer Bank, SERASA – Centralização de Serviços dos 

Bancos, Alcoa – Unidade Poços de Caldas, Siemens – Unidade de Telecomunicações, Gerdau 

Aços Finos Piratini, Petroquímica União S.A., Companhia Paulista de Força e Luz, Chesf – 

Companhia Hidroelétrica do Rio São Francisco, dentre outras. 

 Os critérios de excelência da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) são 

considerados modelo de gestão adotado por diversas organizações de classe mundial, e 

construídos em bases de conceitos fundamentais para a obtenção da excelência do 

desempenho. 
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 A Fundação preocupou-se em criar um Modelo de Excelência da Gestão, de fácil 

linguagem e flexível, bastante útil para a avaliação, diagnóstico e desenvolvimento do sistema 

de gestão para qualquer tipo de empresa, do setor público ou privado, com ou sem fins 

lucrativos. Em 2007, a FNQ divulgou documento intitulado Critérios de Excelência – 

Avaliação e Diagnóstico da Gestão Organizacional, onde afirma que, 

 
Os Fundamentos da Excelência expressam conceitos reconhecidos 
internacionalmente e que se traduzem em práticas ou fatores de desempenhos 
encontrados em organizações líderes de Classe Mundial, que buscam 
constantemente se aperfeiçoar e se adaptar às mudanças globais (FUNDAÇÃO 
NACIONAL DA QUALIDADE, 2007, p. 5). 

 

 Os fundamentos nos quais se baseiam os Critérios de Excelência da Fundação 

Nacional da Qualidade são os abaixo relacionados: 

 

 Pensamento sistêmico, ou seja, o entendimento das relações de 

interdependência entre os diversos componentes da organização, assim 

como sua relação com outras empresas; 

 

 Aprendizado Organizacional: Busca e alcance de novos patamares de 

conhecimento da organização por meio da percepção, reflexão, avaliação e 

compartilhamento das experiências; 

 

 Cultura de Inovação, isto é, a promoção de um ambiente favorável à 

criatividade dentre da organização, com experiências vividas e 

implementação de novas idéias com vistas a um diferencial competitivo de 

mercado; 

 

 Liderança e Constância de Propósitos: Atuação da empresa de forma 

democrática e motivadora dos atores envolvidos, visando ao 

desenvolvimento da cultura a excelência, à promoção de relações de 

qualidade, bem como a proteção das partes interessadas; 
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 Orientação por Processos e Informações, ou seja, Compreensão do conjunto 

de atividades e processos da empresa, de forma a agregar valor a todos. 

Todavia, a tomada de decisão e a execução das ações devem ser embasadas 

pela medição e análise de desempenho, incluindo-se os riscos identificados; 

 

 Visão de Futuro: visão dos fatores que afetam a empresa, seu ecossistema e 

o ambiente externo no curto e longo prazo, visando sua perenização; 

 

 Geração de Valor: Busca de alcançar resultados consistentes, assegurando a 

perenidade da organização pelo aumento de valor tangível e intangível de 

forma sustentada; 

 

 Valorização das Pessoas: Relacionamento entre os atores envolvidos, 

proporcionando realização profissional e humana, maximizando o 

desempenho por meio do comprometimento e do desenvolvimento de 

competências, com espaço para o aprendizado; 

 

 Conhecimento sobre o Cliente e o Mercado: Busca de conhecimento do 

cliente e do mercado, visando a criação de valor de forma sustentada; 

 

 Desenvolvimento de Parcerias: Atividades em conjunto com outras 

empresas, objetivando benefícios para ambas as partes; 

 

 Responsabilidade Social: Relação ética e transparente da organização com 

todos os públicos com os quais se relaciona, estando voltada para o 

desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais 

e culturais para gerações futuras; respeitando a diversidade e promovendo a 

redução das desigualdades sociais com parte integrante da estratégia da 

organização. 
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Para a Fundação Nacional da Qualidade, o Modelo de Excelência da Gestão é 

concebido tendo como base os Fundamentos da Excelência, sendo constituído por oito 

critérios, que estão indicados no diagrama abaixo, permitindo ao administrador a obtenção de 

uma visão sistêmica da gestão organizacional.  

 

 

 
Fonte: Fundação Nacional da Qualidade, 2007. 

 

 

O Modelo de Excelência da Gestão® (MEG), acima exposto, é baseado  em onze 

fundamentos já explicitados anteriormente, bem como em oito critérios que representam a 

base teórica para uma boa gestão. 
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Esses fundamentos são colocados em prática por meio dos oito critérios, que são: 

liderança; estratégias e planos; clientes; sociedade; informações e conhecimento; pessoas; 

processos e resultados. 

A figura acima representativa do MEG simboliza a organização, considerada como um 

sistema orgânico e adaptável ao ambiente externo. O sucesso de uma organização está 

diretamente relacionado à sua capacidade de atender às necessidades e expectativas de seus 

clientes. Elas devem ser identificadas, entendidas e utilizadas para que se crie o valor 

necessário para conquistar e reter esses clientes.  

Para que haja continuidade em suas operações, a empresa também deve identificar, 

entender e satisfazer as necessidades e expectativas da sociedade e das comunidades com as 

quais interage — sempre de forma ética, cumprindo as leis e preservando o ambiente. De 

posse de todas essas informações, a liderança estabelece os princípios da organização, pratica 

e vivencia os fundamentos da excelência, impulsionando, com seu exemplo, a cultura da 

excelência na organização. 

Os líderes analisam o desempenho e executam, sempre que necessário, as ações 

requeridas, consolidando o aprendizado organizacional. As estratégias são formuladas pelos 

líderes para direcionar a organização e o seu desempenho, determinando sua posição 

competitiva. Elas são desdobradas em todos os níveis da organização, com planos de ação de 

curto e longo prazo. 

Recursos adequados são alocados para assegurar sua implementação. A organização 

avalia permanentemente a implementação das estratégias e monitora os respectivos planos e 

responde rapidamente às mudanças nos ambientes internos e externos. As pessoas que 

compõem a força de trabalho devem estar capacitadas e satisfeitas, atuando em um ambiente 

propício à consolidação da cultura da excelência. Com isso, é possível executar e gerenciar 

adequadamente os processos, criando valor para os clientes e aperfeiçoando o relacionamento 

com os fornecedores. A organização planeja e controla os seus custos e investimentos.  
 

 

 

 

 
 
 

http://www.fnq.org.br/download/CadernosExelencia2007/01-CadernoLideranca-ebook.pdf
http://www.fnq.org.br/download/CadernosExelencia2007/02-CadernoEstrategias-ebook.pdf
http://www.fnq.org.br/download/CadernosExelencia2007/03-CadernoClientes-ebook.pdf
http://www.fnq.org.br/download/CadernosExelencia2007/04-CadernoSociedade-ebook.pdf
http://www.fnq.org.br/download/CadernosExelencia2007/05-CadernoInformacoes-ebook.pdf
http://www.fnq.org.br/download/CadernosExelencia2007/06-CadernoPessoas-ebook.pdf
http://www.fnq.org.br/download/CadernosExelencia2007/07-CadernoProcessos-ebook.pdf
http://www.fnq.org.br/download/CadernosExelencia2007/08-CadernoResultados-ebook.pdf
http://www.fnq.org.br/site/402/default.aspx
http://www.fnq.org.br/site/402/default.aspx
http://www.fnq.org.br/site/402/default.aspx
http://www.fnq.org.br/site/402/default.aspx
http://www.fnq.org.br/site/402/default.aspx
http://www.fnq.org.br/site/402/default.aspx
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3 DESCRIÇÃO DO CASO 

 
 
 
3.1 CONTRATAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

 

 

A Caixa Econômica Federal e o Ministério Público do Trabalho – Procuradoria 

Regional do Trabalho da 10ª Região celebraram Termo de Ajuste de Conduta – TAC e Termo 

de Conciliação – TC, em 2004, com o objetivo de ajustar a terceirização de serviços na 

CAIXA. 

Por meio desses instrumentos, a CAIXA se comprometeu a adequar as situações de 

terceirização de atividade-fim existentes, com implementação de Plano de Ação para permitir 

a adequação gradual e global da terceirização de serviços. 

As contratações para aquisição de bens e prestação de serviços na Caixa Econômica 

Federal, são regidas pela Lei 8.666/93, que estabelece as normas gerais sobre licitações e 

contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no 

âmbito da Administração Pública. 

As contratações com terceiros são necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas 

as hipóteses de dispensa e inexigibilidade previstas no normativo interno CAIXA - 

Contratação sem Licitação (AD 028, 2008), e as licitações serão processadas em 

conformidade com o citado normativo. 

A principal atribuição do Gestor Operacional, dentre outras, é avaliar a conveniência e 

oportunidade da contratação, devendo responder perante os órgãos de controle internos e 

externos pelo modelo adotado para a operação do produto e serviço sob sua gestão, durante a 

vigência e após o encerramento do contrato. No caso de terceirização de serviços o gestor 

operacional deve observar estritamente as regras definidas no normativo CAIXA – Política de 

Terceirização de Serviços na Caixa (PO 011, 2007). Segundo o referido normativo, conceitua-

se terceirização de serviços, como: 

 
...um processo de gestão que estabelece relação de parceria com empresas 
especializadas na prestação de serviços, para executar atividades de caráter acessório 
e secundário em relação ao objetivo principal da CAIXA e cuja relação 
custo/benefício lhe seja comprovadamente favorável, demonstrada pelo gestor 
operacional do serviço (CAIXA, PO 011, 2007, p. 5). 
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Caso a pretendida contratação não esteja em conformidade com o referido normativo, 

o gestor operacional deve solicitar manifestação da GEPES, Gerência Nacional Quadro de 

Pessoal e Terceirização, acerca da conformidade da terceirização, em face do Termo de 

Ajuste de Conduta (TAC) e do Termo de Conciliação (TC) formalizados entre a CAIXA e o 

Ministério Público do Trabalho. 

O gestor operacional, ao constatar a necessidade de contratação para aquisição de bem 

ou prestação de serviço deve encaminhar imediatamente sua solicitação, na forma deste 

normativo, evitando a ocorrência de contratação emergencial por falta de planejamento ou de 

ação da unidade. 

Nas hipóteses de contratação por dispensa ou inexigibilidade de licitação, se 

comprovado o super faturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à CAIXA o 

fornecedor ou prestador de serviço e o empregado da CAIXA que der causa, sem prejuízo das 

sanções legais cabíveis. O gestor operacional deve elaborar a solicitação de contratação para a 

aquisição de bem ou a prestação de serviço, bem como para o aditamento de contrato se for o 

caso, nos termos deste normativo. 

A solicitação deve ser encaminhada à Gerência de Filial Licitações e Contratações 

(GILIC) regional ou GELIC, obedecendo ao regime de alçadas expresso no normativo 

Regime de Alçadas – Comprar e Contratar Bens e Serviços (AL080), conforme o caso, 

devidamente assinado e rubricado em todas as vias pelo responsável pela unidade gestora 

operacional do bem/serviço, contendo todas as informações necessárias à instrução do 

correspondente processo de contratação, quando aplicáveis ao caso. A GELIC ou GILIC 

poderá prestar assessoria ao gestor operacional acerca de dúvidas relativas a licitações e 

contratações ou à elaboração da solicitação de contratação, contudo, essa assessoria não 

implica que as respectivas gerências estarão dando início às providências para fins de 

contratação. Cabe ao gestor operacional elaborar a sua solicitação de contratação nos termos 

deste normativo.  

A solicitação de contratação será devolvida para correção, quando as informações não 

estiverem de acordo com os requisitos dos normativos específicos. A solicitação será 

considerada recebida pela GELIC/GILIC quando atender a todos os requisitos, e somente a 

partir de então serão iniciadas as providências para a instrução da contratação pretendida. 

Importante ressaltar que quando se tratar de contratação de bem ou de serviço de valor até R$ 

16.000,00 ou obra e serviço de engenharia de valor até R$30.000,00, a solicitação deve ser 

feita por meio do Sistema “Workflow” de Materiais (SIWFM), que permite a automatização 
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das atividades da Superintendência Nacional de Recursos Materiais (SUMAT), no endereço 

eletrônico http://siwfm.caixa, onde pode ser consultado o correspondente Manual que contém 

as instruções necessárias para a utilização do Sistema. No caso de licitação na modalidade 

Pregão, o gestor operacional participará do processo, para auxilio técnico, por intermédio de 

empregado(s) indicado(s) para compor a equipe de apoio ao Pregoeiro. No caso de aquisição 

de equipamento que, presumidamente, utilize insumos tais como papel, cartuchos de tinta e 

toner, fitas e bobinas de impressão, o gestor operacional deve informar previamente a 

Gerência de Filial Recursos Materiais de Brasília – área Logística (GIMAT/BR), para análise 

quanto à necessidade de contratação de suprimentos, concomitante à aquisição do 

equipamento. 

As atribuições relativas à área de Licitações e Contratações são de competência da 

Gerência Nacional de Licitações e Contratações (GELIC) e das Gerências de Filiais 

Licitações e Contratações (GILIC) a elaboração de editais de licitação e a instrução do 

correspondente processo para a formalização das contratações de aquisição de bens ou de 

prestação de serviços, com exceção dos serviços de publicidade. A elaboração do edital de 

licitação e a instrução do processo da contratação observarão as informações e especificações 

do objeto, encaminhadas pelo gestor operacional na forma deste normativo. Uma vez recebida 

a solicitação de contratação, após a elaboração do edital e/ou contrato, a GELIC/GILIC deve 

encaminhar ao gestor operacional a minuta final para a ratificação quanto à versão definitiva 

das especificações e condições técnicas definidas pelo gestor operacional. 

Com relação ao controle de contratações vigentes e no caso de contratações já 

formalizadas, a GILIC deve comunicar o encerramento da vigência do contrato ao gestor 

operacional, com antecedência mínima de seis meses, e solicitar manifestação acerca do 

interesse na prorrogação, se for o caso, ou da necessidade de nova licitação para o 

bem/serviço. O gestor operacional deve manifestar-se, no prazo máximo de dez dias úteis 

contados da comunicação da GILIC, quanto ao interesse em prorrogar o contrato, se possível, 

ou em licitar o bem/serviço. Não havendo manifestação do gestor operacional no prazo 

previsto acima, a GILIC deve reiterar a comunicação com cópia ao superior hierárquico 

imediato do gestor operacional e à Gerência Nacional de Licitações e Contratações (GELIC). 

A GILIC deve informar ao gestor operacional que a falta de manifestação no prazo de 10 dias 

úteis contados da reiteração, implica nas seguintes providências:  
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• No caso dos serviços de natureza contínua imprescindíveis, não sendo possível 

a prorrogação do contrato, a GILIC tem a faculdade de adotar os 

procedimentos necessários à deflagração de licitação, tendo como base os 

parâmetros do contrato vigente, buscando os recursos próprios junto à área 

orçamentária;  

 

• No caso dos demais bens/serviços a GILIC aguardará a manifestação do gestor 

operacional do contrato, não adotando quaisquer providências que impliquem 

no descumprimento da legislação e dos normativos internos aplicáveis e nem 

ações emergenciais visando solucionar os problemas causados pela falta de 

manifestação do gestor operacional. 

 

A faculdade de a GILIC adotar os procedimentos necessários à deflagração da 

licitação dos serviços de natureza contínua imprescindíveis tem por objetivo evitar que a 

CAIXA formalize contratações emergenciais por inércia ou falta de planejamento. O gestor 

operacional não poderá alegar quaisquer inadequações nas contratações realizadas por 

iniciativa da GILIC, e nem se eximir da responsabilidade pela prestação das informações de 

natureza técnica. Havendo qualquer divergência entre a contratação pretendida e as 

disposições do normativo Política de Terceirização de Serviços na CAIXA (PO 011), o gestor 

operacional deve anexar à solicitação de contratação a manifestação favorável da Gerência 

Nacional de Quadro de Pessoais e de Terceirização (GEPES) acerca da terceirização, em face 

do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) e do Termo de Conciliação (TC) formalizados entre a 

CAIXA e o Ministério Público do Trabalho. 

  

Quanto à especificação do objeto da contratação a descrição deverá ser clara e precisa, 

de forma a delimitar exatamente a necessidade da CAIXA. 

Descrição clara é aquela que não deixa dúvidas. Precisa é a definição que delimita 

exatamente o que é necessário, excluindo o que seja excessivo, irrelevante, imprevisível ou 

desnecessário. O objeto da contratação deve ser especificado detalhadamente, com todos os 

elementos necessários e suficientes para que o eventual licitante possa formular a sua proposta 

e que a CAIXA obtenha o que necessita, tais como: 
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• Itens que compõem o objeto a ser contratado;  

• Condições em que a execução do futuro contrato será realizada;  

• Descrição da forma pela qual a empresa contratada deverá realizar o 

fornecimento ou prestar o serviço; 

• Informações que possibilitem a avaliação do custo, métodos e prazo de 

execução dos serviços;  

• Regras da contratação, que permitam que efetivamente a disputa fique adstrita 

à seleção da proposta mais adequada à satisfação do interesse público, ou seja, 

aquela que atenda integralmente às necessidades da CAIXA com o menor 

custo, sem frustrar o caráter competitivo; 

• Estudo sobre como será enfrentado o impacto ambiental trazido quando da 

execução da prestação contratual caso ocorra degradação do meio ambiente;  

• Demais elementos que o gestor operacional entenda necessários.  

 

A especificação do objeto deve compor documento devidamente assinado pelo 

empregado responsável pela unidade gestora operacional. Tal documento constituirá o Projeto 

Básico/Termo de Referência da licitação/contratação. 

Justifica-se a contratação pela demonstração da utilidade do bem ou serviço para 

suprir necessidades relacionadas às atividades da CAIXA, devendo ser ressaltadas as razões 

que caracterizam sua imprescindibilidade, juntando os documentos que fundamentaram, se 

houver. 

Definição como serviço de natureza contínua de serviço que a CAIXA está obrigada a 

disponibilizar a clientes e usuários de seus produtos e serviços, em virtude de Lei Municipal, 

com a anexação da legislação em vigor que contempla a obrigação.  

A relação custo/benefício é realizada pela demonstração de que o resultado obtido com 

a contratação justifica a despesa ou o investimento realizado. No caso de contratação 

emergencial, a apresentação da necessidade de contratação imediata em face de situação de 

urgência, decorrente de fato superveniente, que pode ocasionar ou comprometer a segurança 

das pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, de modo a 

dar sustentabilidade jurídica para a dispensa de licitação.  

Em auditorias realizadas nas contratações formalizadas pela Gerência de Filial 

Licitações e Contratações (GILIC), quando for constatado que a emergencialidade se originou 

 
 



                                                                                                                                                                          94

da falta de ação ou planejamento, a unidade que der causa a essa situação responderá perante 

os órgãos de controle interno/externo. 

Apresentação dos documentos que evidenciam a inviabilidade de competição e das 

justificativas suficientes para sustentar a escolha apresentada.  

A competição é inviável em especial nos seguintes casos: 

 

1. Para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 

fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada 

à preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita 

através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio local em que 

realizará a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação 

Patronal, ou ainda, pelas entidades equivalentes;  

2. Para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou por 

meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada 

ou pela opinião pública;  

3. Para contratação de serviços técnicos profissionais especializados de natureza 

singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, exceto para 

serviços de publicidade e divulgação, devendo ser apresentados elementos que 

evidenciem a notória especialização da empresa ou do profissional a ser 

contratado, bem como acerca da singularidade dos serviços. 

 

Consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos à:  

 

• Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;  

• Pareceres, perícias e avaliações em geral;  

• Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;  

• Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;  

• Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

• Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;  

• Restauração de obras de arte e bens de valor histórico.  
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O que torna inviável a competição no caso de contratação de serviços técnicos 

profissionais especializados de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 

especialização, é a dupla condição de notória especialização da empresa e singularidade dos 

serviços técnicos enumerados no item acima, de maneira que apenas uma empresa se torne a 

mais capacitada para oferecer esses serviços, inviabilizando a competição, o que justifica a 

contratação dessa empresa e não de outra, na medida em que a singularidade marca os 

serviços técnicos, e não a empresa ou profissional. A notória especialização caracteriza a 

empresa ou profissional, e não os serviços técnicos. 

Com relação aos custos estimados da contratação, os preços estimados devem refletir 

o que vem sendo praticado no mercado, sendo responsabilidade do gestor operacional realizar 

pesquisa de preços junto a empresas do ramo do objeto a ser contratado, anexando à 

solicitação de contratação os orçamentos recebidos das empresas. Não sendo possível anexar 

os orçamentos, o gestor operacional deve indicar a fonte de pesquisa e como foi obtida a 

estimativa do custo da contratação, demonstrando a correlação entre o preço estimado e 

aquele praticado no mercado. Às demandas de contratação de obras e serviços o gestor 

operacional deverá juntar orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de 

todos os seus custos unitários. A referida planilha orçamentária, elaborada pelo gestor 

operacional, constituirá anexo do edital, dele fazendo parte integrante, e deve conter em todas 

as suas folhas a rubrica e a identificação do empregado/técnico responsável pela sua 

elaboração. É obrigatória a apresentação de planilha orçamentária individualizada para cada 

item em que se desdobrar a contratação. No caso de dispensa ou inexigibilidade de licitação, 

deve ser demonstrada a compatibilidade dos preços propostos para a contratação direta com 

aqueles praticados no mercado, devendo o gestor encaminhar as pesquisas e justificativas 

minuciosamente detalhadas da composição dos preços para todos os itens componentes dos 

serviços ou dos produtos a serem contratados, cuja documentação deve compor o 

correspondente processo de contratação. 

Quando se tratar de fornecedor único/exclusivo, o gestor operacional deve justificar o 

preço praticado pelo único fornecedor ou profissional, com a apresentação de dados que 

demonstrem tratar-se de preço compatível com a complexidade e natureza do serviço ou do 

bem a ser fornecido, utilizando como parâmetro, por exemplo, cópias de contratos ou notas 

fiscais emitidas pelo fornecedor ou profissional a outros clientes. 
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As obrigações gerais aplicáveis a todos os contratos na forma da Lei 8.666/93 são 

estabelecidas pela Gerência Nacional de Licitações e Contratações (GELIC). Os modelos de 

contratos que possuem as obrigações gerais da contratada estão disponíveis em endereço 

eletrônico específico no site da Caixa Econômica Federal. 

A definição do prazo da entrega do bem, ou da execução do serviço ou do período de 

duração do contrato, conforme os casos estão observados no normativo interno 

Gerenciamento de Contratos e Atas de Registro de Preço (AD 029), inclusive, acerca da 

duração dos contratos. O prazo para a entrega do bem ou o início da execução dos serviços 

deve ser compatível com o prazo necessário para os trâmites legais exigidos na instrução de 

um processo de contratação, os quais estão normalizados no normativo Licitações na CAIXA 

(AD 069), que trata de contratação por meio de licitação, e no normativo Contratação sem 

Licitação (AD 028), que trata de contratação por via direta.  

 

 

Alguns detalhes são observados quando no preparo para se licitar, onde se verifica: 

 

 LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 

 

Indicação dos endereços completos, incluindo o CEP, onde deverão ser entregues os 

bens ou executados os serviços, informa também o CNPJ e o telefone para contato. 

  

 FORMA E PRAZO DE MEDIÇÃO, NO CASO DE OBRAS: 

 

Descrever a forma e o prazo de medição no caso de contratação de obras. 

 

 GARANTIA CONTRATUAL: 

 

Informar se há necessidade ou não de exigência de apresentação de garantia contratual 

pela contratada. 

Em sendo exigida a garantia, estabelecer o percentual a ser aplicado, limitado a 5% 

sobre o valor global contratado.  
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O percentual poderá ser ampliado para 10%, desde que tenha manifestação técnica 

objetiva, fundamentando a necessidade da ampliação em função do vulto da contratação 

envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis.  

 

 GARANTIA DO BEM OU SERVIÇO, SE FOR O CASO: 

  

Indicar o prazo e as condições da garantia do bem ou serviço e o período da 

manutenção preventiva a ser prestada pela contratada, se for o caso.  

 

 MULTAS: 

 

Cabe ao gestor operacional definir os motivos e respectivos percentuais para a 

aplicação das multas no caso de descumprimento de contrato.  

Os critérios para a definição das multas devem ser adotados com razoabilidade, de 

forma que os valores cobrados pelo descumprimento de obrigação contratual desestimulem a 

inadimplência por parte da contratada, sem, contudo, possuir caráter confiscatório, devendo 

haver proporcionalidade entre a medida adotada e a finalidade do ato pretendido. 

Existem definições de critérios de julgamento que deverão constar das propostas 

técnicas, no caso de licitações dos tipos "melhor técnica" ou "técnica e preço", utilizados 

exclusivamente nas licitações para contratação de serviços de natureza predominantemente 

intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e 

gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a elaboração de 

estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, sendo que o tipo “técnica e 

preço” é cabível, ainda, para a contratação de bens e serviços de informática.  

O gestor operacional deve estabelecer os fatores objetivos e pontuáveis, tais como 

capacitação, experiência dos proponentes, qualidade técnica das propostas (metodologia, 

organização, tecnologias e recursos materiais a serem utilizados) qualificação das equipes 

técnicas envolvidas na execução, bem como os critérios pelos quais esses fatores serão 

avaliados (ponderação de pesos matemáticos). No caso específico de licitação do tipo “melhor 

técnica”, definir a nota mínima que as propostas técnicas devem obter e o preço máximo que a 

CAIXA se propõe a pagar. 
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Os dados orçamentários, bem como a reserva orçamentária, deverão ser apresentados 

no seguinte formato:  

 

a) Plano de Trabalho – Projeto/Atividade de manutenção e/ou 

Projeto/Subprojeto;  

b) Gestor do Plano de Trabalho;  

c) Item Orçamentário;  

d) Compromisso Orçamentário no SIPLO;  

e) Evento Contábil;  

f) Centro de Custo;  

g) Ação Operacional prevista no Planejamento Estratégico da CAIXA. 

 

Os itens orçamentários devem estar em conformidade com os eventos da área de 

contabilidade, haja vista que esses itens são incluídos no contrato, de forma que estejam 

definidas as parcelas que se referem a serviço, fornecimento e mão-de-obra, conforme o caso, 

para fins de discriminação na nota fiscal/fatura e as retenções tributárias pertinentes.  

O compromisso inicialmente registrado para fins de reserva orçamentária, visando à 

futura prestação de serviço ou aquisição de bem, deve permanecer com um único número no 

Sistema de Planejamento Econômico-Financeiro (SIPLO), durante toda a vigência do 

correspondente contrato, exceto nos casos em que houver justificativa para utilização de mais 

de um compromisso para a mesma contratação, hipótese em que o gestor operacional deve 

encaminhar a justificativa para inclusão nos autos do correspondente processo. 

Nos casos de contratação de bens ou serviços de responsabilidade da CAIXA, com a 

utilização de recursos extra-orçamentários, a unidade deve informar, sob sua expressa 

responsabilidade, a subconta onde os recursos estão alocados.  

A responsabilidade pela Fiscalização e acompanhamento do Contrato deverá ser 

efetivada com indicação do código e nome da unidade responsável pela gestão operacional do 

contrato e pelo ateste da nota fiscal quando do recebimento do bem ou da execução do 

serviço. Além da indicação da unidade responsável pela gestão operacional do contrato, o 

gestor operacional deve informar o nome e matrícula do(s) empregado(s) responsável(is) pelo 

acompanhamento da execução do contrato, o(s) qual(is) será(ão) designado(s) na forma do 

normativo interno Gerenciamento de Contratos e Atas de Registro de Preços (AD 029), 

cabendo a ele(s) verificar e exigir o cumprimento das obrigações contratuais por parte da 
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contratada, quanto às características, quantidades, prazos e demais condições contratuais 

necessárias ao atendimento do objeto, e atestar a nota fiscal para fins de pagamento. 

Com relação a bens e serviços de informática, a contratação para aquisição ou locação 

de software deverá constar das seguintes informações: 

 

 Nome do produto;  

 Nome do fabricante;  

 Finalidade do “software”;  

 Existência ou não de similar e, se afirmativo, razão da escolha;  

 Existência ou não do produto em uso na CAIXA;  

 Alternativa à aquisição do produto, se for o caso.  

 

Em se tratando de aquisição de equipamentos ou componentes de informática para 

“up-grade”, informar o número de patrimônio do(s) equipamento(s) que receberá(ão) a adição 

de melhorias. Emite declaração ou nota técnica declarando de forma fundamentada tratar-se 

ou não de bens e/ou serviços comuns de informática. Consideram-se bens e serviços comuns 

aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo 

edital, por meio de especificações usuais no mercado. No caso de contratação de 

serviços/bens de informática, por inexigibilidade ou dispensa de licitação, quando mais de um 

produto/software for capaz de atender o objeto desejado e se optar pela solução técnica de um 

deles, o gestor operacional deve: 

 

• Elaborar parecer técnico demonstrando os elementos que tornam o 

produto/software único, e que não estão presentes nos similares, 

ressaltando o caráter necessário de tais elementos, capazes de 

inviabilizar a competição mesmo na modalidade técnica e preço, de 

forma fundamentada e assinada pelo técnico responsável da área; 

• Justificar a escolha do fornecedor, bem como demonstrar a 

adequabilidade dos preços, neste último caso, com efetiva comparação 

com os preços de mercado e sempre com a juntada de parecer do 

técnico responsável atestando tanto a inexigibilidade quanto a 

adequação dos preços.  
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Quando se tratar de serviços de informática incluindo manutenção, suporte técnico, 

treinamento e consultoria, o gestor operacional deve encaminhar a especificação 

separadamente, de forma que possam ser realizadas licitações distintas para aquisição ou 

atualização de licenças de software e para fornecimento de serviços na plataforma Microsoft 

ou congênere.  

No caso de serviços de treinamento, o gestor operacional deve verificar a conveniência 

de estabelecer cotação de forma que as proponentes apresentem preços separadamente, por 

aluno e por turma, para cursos da Microsoft ou congênere, e, ainda, preços para cursos 

realizados nas dependências e com equipamentos da contratada, diferenciados dos preços para 

cursos realizados nas dependências e com equipamentos da CAIXA.  

A Caixa Econômica Federal também necessitará das informações específicas no caso 

de contratação de evento externo de T&D, e a solicitação deve observar o disposto no 

normativo RH128 e ser encaminhada à GILIC/Contratação de atendimento do gestor 

concessor ou GELIC, obedecendo ao regime de alçadas expresso no AL080, por meio de 

modelo de documento específico, devidamente assinado e rubricado em todas as vias pelo 

responsável pela unidade gestora imediata e/ou gestora concessora, contendo todas as 

informações necessárias à instrução do correspondente processo de contratação, quando 

aplicáveis ao caso, com no mínimo: 

 

 Cinco dias corridos para eventos exclusivos cujos valores de contratação sejam 

de até R$ 16.000,00:  

 Trinta dias corridos para eventos exclusivos cujos valores sejam superiores a 

R$ 16.000,00.  

 

O gestor imediato/concessor deve acrescer aos prazos acima o tempo necessário para 

as providências a seu cargo e a cargo do gestor imediato a serem adotadas após a contratação 

pela Gerência de Filial Licitações e Contratações (GILIC).  
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No caso de solicitação de prestação de serviços continuados, para os quais já existe 

contrato formalizado, deverá ser informada a data de vencimento do contrato vigente, e o seu 

número de cadastro no SIGES, o qual se encontra descrito no preâmbulo do contrato.  

No caso de solicitação cuja esfera de decisão esteja situada na alçada do Comitê de 

Compra e Contratação da Matriz, informar se a solicitação tem relação com qualquer Ação 

prevista no Planejamento Estratégico da CAIXA, indicando os dados a seguir: 

 

• Aderência com a Visão de Futuro – Justificativa;  

• Desafio estratégico a que se refere;  

• Ação Estruturante de vinculação;  

• Ação Operacional – descrição e etapa;  

• Indicar se é responsável ou parceiro da Ação Operacional;  

• Parecer do responsável pela Ação Operacional (quando o proponente for 

parceiro da ação);  

• Na inexistência de Ação Operacional, indicar a Ação Estruturante de 

vinculação e meta específica a ser atingida (acréscimo na meta existente ou 

nova meta) e justificativa (mudança de cenário, legislação e outros).  

 

As solicitações de contratações que impliquem a alocação ou movimentação de 

recursos cuja esfera de decisão esteja situada na alçada do Conselho Diretor devem possuir 

manifestação da Superintendência Nacional de Administração Financeira (SUAFI) acerca da 

avaliação das disponibilidades financeiras e sua respectiva homologação. 

No que concerne à autuação de processo, bem como a guarda de documentos relativos 

à contratação, é dispensada sua autuação nas contratações até R$ 4.000,00, salvo quando 

envolver aquisição de material permanente. Na aquisição de bem ou prestação de serviço cujo 

valor se situe na faixa entre R$ 4.000,01 a R$ 16.000,00 ou de obra e serviço de engenharia 

na faixa entre R$ 4.000,01 a R$ 30.000,00, bem como nas contratações de material 

permanente de até R$ 4.000,00, deverá ser observado o seguinte tramite para o processo: 

 

• A GILIC autua o processo, limitando-se à montagem do volume do tipo 01, 

capeado pelo modelo gráfico SIMAC nº 11010 sem a capa plástica modelo 

gráfico SIMAC nº. 71049, e o encaminha ao gestor operacional; 
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• O gestor operacional insere a nota fiscal e a folha de ateste e o encaminha à 

GIMAT/Pagar; 

• A GIMAT/Pagar adota os procedimentos pertinentes ao pagamento e o 

reencaminha ao gestor operacional; 

• O gestor operacional junta os documentos porventura gerados após o 

pagamento e o encaminha à GILIC/Gestão Formal de Contratos e 

Fornecedores; 

• A GILIC/Gestão de Contratos e Fornecedores encerra o processo e o 

encaminha para arquivamento.  

 

Toda a documentação pertinente aos atos da contratação, tais como publicações, 

extratos de contratos, aditivos, autorizações e qualquer outro relatório, deve ser organizada 

seqüencialmente e anexados ao respectivo processo.  

A GELIC/GILIC é a unidade da CAIXA competente para a autuação de processo cuja 

contratação/aquisição tenha sido instruída/realizada no âmbito da área de licitações e 

contratações. Os documentos são juntados ao processo em ordem cronológica e com a 

aposição de numeração seqüencial das folhas, número do processo e rubrica do empregado 

que autuar o documento, conforme modelo de carimbo a seguir:  

 

Folha: _________________  

Proc.: _________________   

Rubrica: _______________  

 

Todos os volumes são numerados, iniciando-se a numeração no “Termo de Abertura 

de Processo e de Volume” do primeiro volume. No momento em que a quantidade de 

documentos anexados ao processo ultrapassar 250 folhas, é iniciado um volume subseqüente.  

Para abertura de novo volume, o anterior deve ser encerrado com o preenchimento do 

"Termo de Encerramento de Processo e de Volume", modelo específico constante em manual 

normativo, assim como o volume subseqüente é iniciado com o "Termo de Abertura de 

Processo e de Volume". As folhas dos Termos de Abertura e Encerramento recebem 

numeração seqüencial. No novo volume o “Termo de Abertura de Volume” segue a 

numeração seqüencial do “Termo de Encerramento de Volume” do volume anterior. Os 

documentos juntados ao processo devem ser apresentados em bom estado, sem rasuras e/ou 
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incorreções, legíveis, com consistência técnica, datados, assinados ou publicados, quando for 

o caso, de forma a garantir a sua validade e autenticidade. Os documentos recebidos por fax 

devem ser convertidos em fotocópias, tendo em vista a pouca durabilidade das impressões 

transmitidas por esse meio. A numeração do processo é feita de forma centralizada, por meio 

do controle de processos da GELIC, que permite a geração automática do número do processo 

a ser autuado. O controle de processos da GELIC fica disponível no endereço eletrônico 

http://sistemas.gelic.mz.caixa/processos, onde podem ser obtidas as instruções para sua 

utilização.  

A numeração gerada pelo controle de processos da GELIC obedece à seguinte 

sistemática:  

• Código da Filial, que no caso é o centro de custo da GILIC gestora formal do 

processo;  

• Tipo do processo, onde:  

 01 é o processo que contém toda a documentação contratual e está sob 

a responsabilidade da GILIC/Gestão de Contratos e Fornecedores;  

 02 é o processo que contém a documentação relativa a gestão 

operacional e está sob a responsabilidade do gestor operacional;  

 03 é o processo que contém os documentos relativos ao pagamento e 

está sob a responsabilidade da GIMAT/Pagar; 

 04 é o processo que contém os documentos relativos à aplicação de 

penalidade à contratada, ficando a sua guarda na GILIC/Gestão de 

Contratos e Fornecedores.  

 

• Numeração seqüencial de processo, composta de quatro algarismos;  

• Numeração seqüencial de contratos originários da mesma licitação, sendo: 

 0 (zero) o processo original até a contratação; 

 1 é relativo ao primeiro fornecedor; 

 2 corresponde ao segundo fornecedor e assim sucessivamente.  

• Ano de autuação do processo; Exemplo: 5307.01.0001.0/2005.  

 

Cabe à Gerência de Filial Licitações e Contratações, setor de Gestão de Contratos e 

Fornecedores, ao término da obra/serviço/fornecimento, realizar a guarda do processo 

autuado, juntamente com os processos anexos do gestor operacional, de pagamentos e de 

 
 



                                                                                                                                                                          104

penalidades, caso existam, em conformidade com os prazos de arquivamento constantes do 

normativo interno Arquivo – Guarda e Recuperação de Documentos e Informações (AD 015). 

A autorização para a contratação deve observar a competência de cada unidade, em 

razão da matéria a ser deliberada e de acordo com o Regime de Alçadas. 

Os procedimentos para a contratação dos serviços são os seguintes: 

 

1. A Unidade demandante, não gestora operacional do bem ou serviço, 

encaminha expediente ao gestor operacional, solicitando o bem/serviço.  

 

2. O Gestor Operacional/Concessor recebe a solicitação das unidades 

demandantes, efetua planejamento das necessidades e consolida as demandas 

de contratação do bem/serviço sob sua gestão; faz pesquisa de mercado, 

consultando as empresas do ramo do objeto a ser contratado; efetua reserva 

orçamentária por meio de compromisso no SIPLO; encaminha à GILIC ou 

GELIC a solicitação de contratação; complementa as informações, no caso de 

devolução pela GELIC/GILIC da solicitação de contratação; recebe a minuta 

de edital/contrato, para conhecimento e aprovação da versão final, devolvendo 

à GELIC/GILIC; comunica, via Comunicação Interna ou Caixa-M@il, a 

GIMAT/Brasília – Logística acerca da aquisição de equipamento que, 

presumidamente, utilize insumos tais como papel, cartuchos de tinta e toner, 

fitas e bobinas de impressão, bem como no caso de substituição de 

equipamento em uso, solicitando providências para o suprimento às unidades; 

recebe da GILIC o processo tipo 01, ou tipo 02, ou a cópia do contrato da 

Ordem de Serviço, conforme o caso, para a realização da gestão operacional do 

contrato, nos termos do normativo Gerenciamento de Contratos e Atas de 

Registro de Preços (AD 029). 

  

3. A GELIC/GILIC recebe a solicitação do gestor operacional. Na solicitação de 

contratação de evento externo/evento exclusivo de T&D verifica o 

cumprimento das instruções colocadas pelo gestor imediato/concessor. Verifica 

se a solicitação de contratação contempla todas as informações pertinentes, 

quando aplicáveis a cada caso específico. Devolve a solicitação ao gestor 

operacional, caso não estejam contempladas todas as informações. Autua e 
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numera o respectivo processo; Define a modalidade de licitação, quando for o 

caso. Elabora minuta de edital, observando as peculiaridades do objeto e em 

conformidade com as cláusulas padronizadas nos modelos disponibilizados 

pela GELIC no endereço \\CD5303NT002\Editais_Padrao ou 

\\CD5303NT002\Editais_Padrao\ModelosPadrao; Submete ao gestor 

operacional a minuta de edital e/ou contrato, para aprovação da versão final; 

Recebe a aprovação do gestor operacional quanto à versão final da minuta de 

edital e/ou contrato; Encaminha o processo à autoridade competente para 

autorizar a deflagração de processo licitatório ou a contratação por via direta, 

conforme o Regime de Alçadas; Cadastra o processo no SICOP, atualizando o 

sistema a cada procedimento. Adota os procedimentos específicos para a 

contratação via licitação ou sem licitação, conforme previstos, 

respectivamente, nos normativos Licitações na CAIXA (AD 069) e Contrataçõ 

sem Licitação (AD 028); Encaminha uma via do contrato/ata de registro de 

preços ao licitante vencedor, junta uma via no processo tipo 01 e cópia 

reprográfica nos processos tipo 02 e tipo 03; Se não for o caso de autuação de 

processo, encaminha a cópia do contrato ou Ordem de Fornecimento/Serviço 

(OFS) ao gestor operacional; Providencia, se for o caso, nos termos do 

normativo Publicidade Legal ou Oficial e de Caráter Jurídico (AE 008), a 

publicação do extrato da contratação/ata de registro de preços no Diário Oficial 

da União, em tempo hábil para que a divulgação ocorra no prazo de vinte dias, 

contados do quinto dia útil do mês subseqüente ao da assinatura do contrato; 

Junta ao processo tipo 01 a cópia da publicação efetuada no DOU; Tratando-se 

de aquisição de material permanente, encaminha uma cópia do contrato ou 

OFS para a GIMAT/Gestão de Materiais; Cadastra o contrato no Sistema de 

Gestão de Contratos e Suprimento (SIGES), exceto quando a contratação for 

de valor até R$ 4.000,00, que é dispensada de cadastramento, desde que não se 

refiram a aquisição de material permanente ou que não requeiram inscrição no 

Sistema de Planejamento Econômico e Financeiro (SIPLO) da respectiva 

despesa em Restos a Pagar. 
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No âmbito da Caixa Econômica Federal, são considerados serviços de natureza 

contínua, os abaixo relacionados: 

 

 Atendimento de disparo de alarme;  

 Auditoria médica;  

 Brigada contra incêndio;  

 Cobrança administrativa e renegociação de créditos;  

 Condução de veículos; 

 Copa; 

 Distribuição de documentos, materiais e volumes; 

 Elaboração de “clippings” e fornecimento de informações publicadas em 

diários oficiais;  

 Emissão/fornecimento de passagem aérea; 

 Encadernação de documentos;  

 Engenharia;  

 Hospedagem;  

 Informações cadastrais, setoriais e de mercado;  

 Infra-estrutura para treinamento e eventos;  

 Jurídico;  

 Locação e monitorização de sistema de alarme;  

 Limpeza e conservação de bens móveis e imóveis; 

 Manutenção de canais alternativos; 

 Manutenção de elevadores; 

 Manutenção de equipamentos;  

 Manutenção de sistemas de climatização;  

 Manutenção de sistemas de segurança;  

 Manutenção predial;  

 Microfilmagem;  

 Operação de “help desk”;  

 Operação de “telemarketing”; 

 Operação de elevadores; 

 Operação de máquinas reprográficas; 

 Operação de mesas e equipamentos telefônicos;  
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 Operação de microcomputador;  

 Operação de aparelhos de som e áudio;  

 Portaria e recepção; 

 Postagem de correspondência (correios e telégrafos);  

 Preparo, conferência e digitação de dados;  

 Recepção em ambiente de auto-atendimento;  

 Remoção de documentos e bens móveis (serviço braçal);  

 Reprografia;  

 Segurança pessoal privada;  

 Segurança eletrônica;  

 Serviços objeto de concessão pública, tais como, de telefonia, 

telecomunicações, luz, água;  

 Serviço de banco 24 horas;  

 Serviços de guarda, recuperação e digitalização de documentos; 

 Serviços de guarda e distribuição de materiais; 

 Serviço de gestão de contratos de arrendamento e administração de imóveis 

residenciais e condomínios, no âmbito do Programa de Arrendamento 

Residencial – PAR; 

 Serviço de impressão, envelopamento, expedição e tratamento da devolução de 

extratos, avisos, carnês e comunicados;  

 Suporte e manutenção de software;  

 Suporte à microinformática;  

 Transporte de valores; 

 Transporte de documentos, bens e pessoas; 

 Tratamento de documentos; 

 Triagem e conferência de documentos; 

 Vigilância ostensiva; 
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São considerados serviços de natureza contínua imprescindíveis para fins de adoção 

dos procedimentos necessários à prorrogação ou licitação pela Gerência Nacional de 

Licitações e Contratações no caso de falta de manifestação do gestor operacional: 

 

• Brigada contra incêndio;  

• Distribuição de documentos, materiais e volumes; 

• Informações cadastrais, setoriais e de mercado;  

• Locação e monitorização de sistema de alarme; 

• Manutenção de elevadores;  

• Manutenção de sistemas de segurança; 

• Preparo, conferência e digitação de dados;  

• Serviços objeto de concessão pública, tais como de telefonia, 

telecomunicações, luz, água; 

• Serviço de banco 24 horas;  

• Serviços de guarda e distribuição de materiais; 

• Suporte e manutenção de “software”; 

• Transporte de valores; 

• Transporte de documentos, bens e pessoas;  

• Tratamento de documentos; 

• Vigilância ostensiva; 
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3.2 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATOS DE RECEPCIONISTAS 

NA CAIXA 

 

A contratação de Recepcionistas para auto-atendimento nas Unidades da Caixa 

Econômica Federal se dá por meio de Pregão Eletrônico. 

A CAIXA disponibiliza Edital Eletrônico no Site www.caixa.gov.br, para que as 

empresas participem do pregão. É importante salientar que a Lei Complementar nº. 123/2006 

estabelece favorecimento às empresas consideradas de pequeno porte na participação das 

licitações públicas, ou seja, as chamadas Micro e Pequenas Empresas (MPE). 

Para que essas empresas se beneficiem da referido Lei, exige-se que documentação 

fiscal seja apresentada no ato da habilitação para que essa exerça o direito de preferência. 

Os documentos exigidos pela Lei Complementar nº. 123/2006 são inseridas nos 

editais, que basicamente são: 

 

Proposta Comercial - inclusão da declaração de que a empresa se enquadra ou não 
na condição de MPE na definição da 

Lei Complementar nº 123/2006; 

Exercício do Direito de Preferência – consiste na prerrogativa da MPE apresentar 
proposta de preço inferior à empresa melhor classificada que não se enquadra como 
MPE. 

Documentação de Habilitação – apresentação de certidão expedida pela Junta 
Comercial comprovando a condição de MPE, para fins do exercício dos benefícios 
previstos na LC 123/06. 

Julgamento da Habilitação – possibilidade de a MPE regularizar a documentação 
fiscal que apresente restrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por igual 
período, a pedido da interessada e a critério do (a) pregoeiro(a). 

Fonte: 
www.caixa.gov.br/portaldecompras/licitaçõesefornecedores/pregãoeletrônico/ed
itais/nacional/pregõesemandamento. 

    
Todo o procedimento licitatório é realizado pela Internet, incluindo-se o 

credenciamento, as propostas comerciais, recebimento dos lances, impugnação, caso haja, 

bem como os esclarecimentos que se fizerem necessários ao longo do andamento do processo. 

A Sessão Pública é realizada pelo menor preço global, objetivando a contratação de 

empresa para a prestação de serviços de Recepção em ambientes de Auto-Atendimento de 

Pontos de Venda da CAIXA. 

 No que concerne às condições para participação, primeiramente a empresa deverá 

cadastrar-se no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), do Governo 
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Federal. O cadastramento é realizado por meio da Internet, no Home Page 

www.comprasnet.gov.br. 

 Para obtenção da Certificação e do Credenciamento a empresa deverá providenciar seu 

cadastramento no Portal de Compras, adquirindo seu Código de Acesso, bem como a senha 

específica para a participação no Pregão. O Credenciamento tem validade de 12 (doze) meses 

e possibilitará a participação em todos os Pregões Eletrônicos da CAIXA. 

As informações prestadas pelas empresas participantes no Sistema Eletrônico são de 

inteira responsabilidade destas, e caberá à Licitante acompanhar todas as operações no 

sistema eletrônico durante o processo de licitação, comunicando imediatamente à CAIXA, por 

meio do telefone 0800-7260104 qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a 

inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso. É responsabilidade da 

empresa também a solicitação do cancelamento da senha de acesso por interesse próprio. 

A contratação normalmente é realizada por um período de 24 (vinte e quatro) meses, e 

poderá ser renovada até um período máxima de 60 (sessenta) meses. 

A proposta de preço é realizada por preço unitário mensal por posto de atendimento, e 

a licitante vencedora será a que estipular o menor preço e estiver devidamente regulamentada 

no Pregão. 

No dia e horário informados no preâmbulo do Edital, será iniciada a sessão pública do 

Pregão na Internet, e serão desclassificadas as propostas que: 

 

• Não atenderem aos requisitos existentes no Edital; 

• Apresentarem preços baseados em outras propostas; 

• Oferecerem propostas alternativas ou diferenciadas; 

• Se existir diferença de valores entre a Proposta de Preço e o preço informado na 

Proposta Comercial; 

• Apresentarem preços excessivos, caracterizando-se como inexeqüíveis; 

 

A Empresa vencedora do Pregão deverá, obrigatoriamente, apresentar num prazo 

máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data da realização da sessão pública, a Planilha de 

Composição de Preço, conforme modelo explicitado no Edital, sob pena da não assinatura do 

contrato de prestação de serviços. 

Com relação à habilitação e participação do certame, todos os licitantes deverão 

atender a requisitos relativos à habilitação jurídica; qualificação técnica; qualificação 

 
 

http://www.comprasnet.gov.br/
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econômico-financeira; regularidade fiscal; e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 

art. 7º da Constituição Federal, que diz:  

 
Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
 

A regularidade fiscal, habilitação jurídica, e qualificação econômico-financeira são 

comprovados por meio de cadastro e habilitação parcial no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores (SICAF). 

Tal cadastramento se dá mediante a verificação da validade dos documentos 

necessários, por meio da consulta no referido sistema, logo depois do encerramento dos 

lances. 

A qualificação econômico-financeira é comprovada por meio da análise de índices, da 

seguinte forma: 

 

 Índices econômicos (Liquidez Geral; LC – Liquidez Corrente; SG – Solvência 

Geral), relativos à boa situação financeira da empresa, maiores que 1(um), 

comprovados mediante consulta ao SICAF; 

 A empresa que apresentar resultado menor que 01 (um) em qualquer dos 

índices relativos à boa situação financeira, por ocasião da consulta ao SICAF, 

deverá comprovar, através de Balanço patrimonial e Demonstrações Contábeis 

do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

demonstrem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios, comprovando possuir a licitante 

patrimônio líquido não inferior R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais). 

 O cálculo do Patrimônio Líquido será feito com base nos dados constantes da 

opção balanço de fornecedores do SICAF, conforme a seguinte fórmula: 

 

PL = (Ativo Total) - (passivo circulante + passivo exigível em longo prazo) - 

resultados de exercícios futuros, quando informado. 

 

 Os tipos de Balanços Patrimoniais e Demonstrações Contábeis apresentadas 

serão os seguintes:publicado em Diário Oficial; ou publicado em jornal; ou por 

cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 

 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art7xxxiii
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domicílio da licitante; ou, ainda, por cópia ou fotocópia do Livro Diário 

devidamente autenticada na junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, 

ou outro órgão equivalente inclusive com os Termos de Abertura e 

Encerramento. 

(Fonte: Edital de Licitação, modalidade Pregão Eletrônico, Caixa Econômica 

Federal, www.caixa.gov.br) 

   

Com relação a qualificação técnica, a forma de comprovação se dá pela apresentação 

de atestados, certidões e declarações fornecidas pela pessoa jurídica de direito público ou 

privado, devidamente registrada no Conselho Regional de Administração (CRA), conforme 

Resolução Normativa 179/96 comprovando ter a licitante desempenhado ou estar 

desempenhando, de forma satisfatória, atividades pertinentes e compatíveis com o objeto 

desta licitação.  

Ao final da fase de lances, o Pregoeiro verifica as condições da habilitação ou não da 

empresa licitante vencedora, mediante consulta ao no SICAF e verifica a documentação 

complementar, que não contempla no Sistema. 

Se for constatado o pleno atendimento das exigências do Edital de Licitação, a 

empresa analisada será declarada vencedora da licitação, iniciando-se o prazo de recursos por 

parte das demais participantes do Pregão que, por ventura, se sentiram lesadas no julgamento 

das propostas ou na análise da documentação. 

Para fins de análise de julgamento, não será habilitada a empresa que: 

 

1 Estiver com o cadastro no SICAF vencido; 

2 Estiver com algum documento vencido no SICAF; 

3 Possuir registro de ocorrência que a impeça de licitar e contratar com a CAIXA; 

4 Deixar de apresentar a documentação solicitada ou apresentá-la incompleta. 

 

O resultado da licitação se dá submetendo-o à autoridade competente da Caixa 

Econômica Federal, para fins de homologação da chamada “adjudicação”, ou seja, 

disponibilizando o objeto contratual à licitante vencedora. A contratação dar-se-á mediante a 

assinatura de instrumento particular, observadas as cláusulas e condições do Edital de 

Licitação e da proposta vencedora. 
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A assinatura do contrato pelas partes se dará num prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da data da convocação pela CAIXA. 

Normalmente, a contratação se dá por um período de 24 (vinte e quatro) meses, 

podendo ser prorrogado, a critério da CAIXA e concordância da CONTRATADA, por 

períodos iguais ou inferiores, até o limite permitido na Lei nº 8.666/93, que é de 60 (sessenta 

meses). 

A partir da assinatura do contrato, a Unidade de Licitação da CAIXA deverá contatar a 

Unidade regional, que, por sua vez, assumirá as atividades relativas à Gestão Contratual, de 

forma a administrar os contratos pertencentes aos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, realizada pela Gerência de Filial de Recursos 

Materiais (GIMAT), sediada na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco.  
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3.3 CONTRATO DE RECEPCIONISTAS PARA AUTO-ATENDIMENTO NA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL 

 

 

A contratação de recepcionistas para auto-atendimento é resultado do aditamento ao 

Termo de Ajuste de Conduta com o Ministério Público do Trabalho (MPT), assinado em 09 

de outubro de 2005, e foi de fundamental importância para o atendimento dos clientes da 

CAIXA em todo o Brasil. 

As referidas contratações, devidamente autorizadas pelo MPT, devem limitar-se 

exclusivamente às seguintes atividades: 

 

• Recepcionar o cliente, identificar sua necessidade e encaminhá-lo a pessoas, 

canais, setores ou gerentes indicados ao atendimento solicitado; 

• Receber recados ou marcar entrevistas, caso a pessoa procurada não se 

encontre na unidade ou estiver prestando atendimento demorado a outro 

cliente; 

• Registrar os agendamentos, as visitas e os telefonemas atendidos, anotando 

dados pessoais e comerciais do cliente em sistema próprio, para possibilitar o 

chamamento e o controle dos atendimentos diários; 

• Sugerir ao público em geral o uso de canais alternativos de auto-atendimento, 

ficando vedado, no entanto atuar como orientador sobre sua utilização; 

• Observar o funcionamento dos equipamentos de auto-atendimento e informar 

para o responsável a necessidade de manutenção; 

• Afixar cartazes e avisos; 

• Verificar a disponibilidade de formulários e insumos dos equipamentos, 

informando as necessidades ao responsável; 

• Observar a limpeza e o asseio das salas de auto-serviço e informar para o 

responsável a necessidade de manutenção; 

• Atender chamadas telefônicas destinadas ao agendamento do atendimento. 

 

Tais atribuições encontram-se relacionadas no normativo interno Manual MN AD 056 

– Serviços de Apoio Administrativo da Caixa Econômica Federal. 
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A carga horária exigida para a execução das atividades de recepcionistas da CAIXA 

são de 8 (oito) horas diárias. 

Os trabalhos realizados pelos recepcionistas de auto-atendimento têm como objetivos 

um direcionamento eficiente de clientes no Ponto de Venda (agências), bem como orientação 

para utilização de outros canais, eletrônicos e parceiros, gerando redução de custos 

operacionais e ambientais mais organizados, que propiciarão a realização de novos negócios e 

o fortalecimento dos relacionamentos existentes. 

O perfil indicado para os recepcionistas de auto-atendimento são os seguintes: 

 

 Idade mínima de 18 anos completos; 

 Formação de nível médio (2º grau completo), a ser comprovada por meio 

de apresentação de certificado de conclusão de curso; 

 Conhecimentos básicos de micro informática; 

 Integridade; 

 Postura profissional, dinamismo e facilidade de comunicação com o 

público em geral. 

 

Para fins de análise de desempenho contratual, discorreremos agora acerca do estudo 

de caso. Manteremos o nome da empresa sob sigilo e utilizaremos o codinome de Empresa X. 

No dia 01 de março de 2006, a Caixa Econômica Federal assinou contrato com a 

empresa X cujo objeto de contrato era prestação de serviços de apoio administrativo, 

categoria recepcionistas para auto-atendimento, nas Agências sediadas no Estado de 

Pernambuco. 

O contrato inicial vigorou por um período de 12 (doze) meses, a contar da data da 

assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da CAIXA, com a concordância da Empresa X, 

por períodos iguais ou superiores, até o limite de 60 meses, com base na Lei nº. 8.666/93. 

Ocorre que a contratação vigorou por um período de apenas 12 meses, não sendo 

prorrogado, devido a ocorrências de sucessivos problemas na prestação dos serviços 

realizados pela empresa X, problemas dos quais citaremos alguns no decorrer deste capítulo. 
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Dentre às obrigações contratuais assumidas pela contratada à época, as mais 

importantes que podemos destacar são: 

 

• Recrutar e contratar a mão-de-obra especializada, sob sua 

responsabilidade, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos previstos na 

legislação trabalhista; 

• Manter 1 (um) escritório na cidade do Recife/PE, dispondo de 

instalações física adequadas, com pessoal suficiente e meios de 

comunicação necessários para atender prontamente às demandas da 

Caixa Econômica Federal; 

• Substituir seus empregados no caso de faltas; 

• Diligenciar para que seus funcionários tratem com urbanidade dos 

empregados da CAIXA; 

• Pagar em dia o salário de seus funcionários, com os valores 

inicialmente indicados no contrato com a CAIXA; 

• Assumir total responsabilidade sobre os equipamentos, móveis e 

utensílios colocados à disposição na execução dos serviços; 

• Manter os recepcionistas devidamente uniformizados; 

• Treinar e reciclar periodicamente seus funcionários; 

• Estruturar-se de modo compatível, provendo toda infra-estrutura 

necessária à prestação dos serviços, com a qualidade e rigor desejados; 

 

Com relação às obrigações contratuais da CAIXA, destacamos no contrato 

assinado em 01 de março de 2006, o seguinte: 

 

 Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços, 

bem como os respectivos quantitativos dos postos; 

 Notificar a Empresa X de qualquer irregularidade encontrada na 

execução dos serviços; 

 Efetuar os pagamentos devidos, depositados mensalmente até o décimo 

dia útil do mês subseqüente à prestação dos serviços, na conta corrente 

da Empresa X, após o recebimento das Faturas encaminhadas à CAIXA 

por esta. 
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Para esta contratação foi considerado um quantitativo inicial de 90 (noventa) postos de 

recepcionistas para auto-atendimento nas Agências da CAIXA no Estado de Pernambuco, e o 

preço por posto no qual a Empresa X exigiu no ato do Pregão Eletrônico para prestar os 

serviços foi de R$ 679,90 (seiscentos e setenta e nove reais e noventa centavos), perfazendo 

um preço total posto/mês de R$ 61.191,00 (sessenta e um mil e cento e noventa e um reais) a 

ser creditado na conta da empresa mensalmente. 

Estes valores poderiam ser revisados através do mecanismo de Repactuação de Preços 

por conta de possíveis ajustes de valor de mercado vigente. 

Importante colocarmos que, pelo não cumprimento das obrigações assumidas, a 

Empresa X estaria sujeita às sanções de: Advertência; Multa; Suspensão temporária de 

participar em licitação; Impedimento de contratar com a CAIXA e Declaração de 

Inidoneidade. 

 Ao longo do período contratual, a Empresa X descumpriu várias cláusulas contratuais, 

especificamente no que tange às obrigações registradas na Cláusula Segunda, Itens XII, II e 

XXI, cujas ocorrências discorremos nos seguintes subitens: 

Cláusula Segunda – Item XII 

 

               No tocante à obrigação trabalhista que estabelece o pagamento de salários até o 5º 

dia útil do mês subseqüente ao vencido, a empresa desrespeitou essa orientação, quando 

atrasou o pagamento dos salários aos prestadores de serviços disponibilizados à CAIXA, 

relativos aos meses de março, abril e maio de 2006. 

 Notificou-se a Contratada por meio de Ofício, datado de 26/04/2006, quanto ao não 

pagamento dos salários de março/2006 até aquela data, solicitando à Contratada a 

regularização do atraso nos pagamentos. A Contratada não ofereceu qualquer justificativa e, 

posteriormente, efetivou o pagamento. 

 O pagamento dos salários do mês de abril/2006, também, foi realizado com atraso, 

conforme Ofício enviado pela CAIXA, datado de 10 de maio de 2006. A empresa X 

novamente não enviou resposta, efetuando o pagamento no dia seguinte. 
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No que tange ao pagamento salarial do mês de Maio houve também atraso. Foi 

encaminhado à Contratada mais um Ofício, datado de 09/06/2006, solicitando a regularização 

do pagamento dos funcionários. A empresa enviou resposta em 13/06/2006, informando que 

todo o pagamento de pessoal havia sido efetuado através de depósitos em conta/poupança dos 

prestadores naquela data, com atraso. 

 

Cláusula Segunda – Item II

Registraram-se, também, ocorrências relacionadas à falta de cumprimento de 

obrigações trabalhistas relativas à assinatura das Carteiras de Trabalhos dos funcionários da 

Empresa X, assim como dos contratos de trabalho dos prestadores. 

Foi enviado Ofício, datado de 04/07/2006, solicitando a regularização das pendências 

trabalhistas citadas e a CAIXA recebeu a resposta  em 14/07/2006, aduzindo que a Contratada 

teve problemas com a empresa que fazia a sua contabilidade e folhas de pagamento, mas já 

havia sido providenciada a sua substituição e, até o fim do mês, todos os problemas estariam 

solucionados. 

Tendo em visa que as pendências acima citadas continuaram, encaminhou-se Ofício 

em reiteração ao Ofício anterior que, por sua vez, não foi respondido pela empresa. 

 

Cláusula Segunda – Item XXI

O item XXI da Cláusula Segunda estabelece que a Contratada deve manter seus 

empregados, quando em serviço na CAIXA, devidamente uniformizados, com as vestimentas 

e acessórios em perfeito estado de conservação e identificados com crachá em padrão 

fornecido pela CAIXA. 

Em reunião realizada com a Contratada em 05/04/2006 foram estabelecidas datas 

para que a mesma se adequasse ao contrato, providenciando os fardamentos e os crachás dos 

prestadores. Ficou estabelecido o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 05/04/2006, 

para que fossem substituídos todos os fardamentos. O prazo esgotou-se em 05/08/2006 e a 

determinação não foi cumprida. O prazo para adequação dos crachás ao modelo especificado 

pela CAIXA esgotou-se em 05/05/2006 e nenhuma providência foi adotada pela Contratada. 

Em 23 de junho de 2006 foi encaminhado Ofício para a empresa requerendo 

providências imediatas no sentido de regularizar as citadas pendências. Todavia não houve 

regularização por parte da Empresa X. 
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Diante de todos esses fatos, depreende-se que a empresa X reiteradamente descumpriu 

a Cláusula Segunda, Itens XII, II e XXI do Contrato de Prestação de Serviços. 

Além de todo o ocorrido, foi ressaltado que a empresa apresentou vários tipos de 

problemas em diversos contratos que possui com a CAIXA, quais sejam: Contrato de 

Limpeza em Pernambuco, Contrato de Recepcionista na Paraíba e Contrato de Recepcionista 

no Rio Grande do Norte, além do referido Contrato de Recepcionista em Pernambuco. 

Salientou-se á época que os problemas advindos da ausência de gestão da Contratada, 

conforme relatados, quais sejam: atraso de pagamento dos salários, falta de cumprimento de 

obrigações trabalhistas e ausência de uniformes para os prestadores da empresa, 

comprometem a qualidade dos serviços prestados e ocasionaram sérios prejuízos à CAIXA, 

uma vez que o cliente da CAIXA é primeiramente atendido pelo(a) recepcionista e, se o 

serviço não for prestado satisfatoriamente, é a imagem institucional da CAIXA que será 

abalada. 

 Por fim, a Empresa X foi penalizada pela má qualidade dos serviços prestados e ficou 

impossibilitada de participar de novas licitações com a Caixa Econômica Federal em todo o 

território nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



                                                                                                                                                                          120

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 Este capítulo visa propor um modelo de avaliação de contratos terceirizados, para ser 

utilizado como instrumento de gestão para empresas públicas. 

 São bastante comuns dois ou mais analistas e gestores chegarem a conclusões 

diferentes acerca do andamento do processo contratual da terceirizada. Visando solucionar 

esse problema, vamos propor um método, intitulado Matriz de Aderência, que permita 

objetivamente chegar a uma conclusão sobre o andamento do contrato dos serviços prestados, 

independente do analista e do gestor. 

 A Matriz de aderência também traz algumas outras vantagens que pensamos ser de 

suma relevância com relação aos contratos de prestação de serviços terceirizados na Caixa 

Econômica Federal. 

 Primeiramente iremos apontar os principais aspectos relativos à legalidade contratual. 

Em segundo lugar abordaremos os aspectos da economicidade contratual. E, por fim, 

discorreremos acerca da qualidade dos serviços prestados. Cada aspecto terá índices 

indicadores para avaliação dos contratos, de forma a proporcionar ao usuário e gestor 

informação objetiva do seu desempenho. 

 A Matriz de Aderência proposta será bastante útil para a análise do andamento 

contratual. Contudo, embora úteis e necessárias, as conclusões fornecidas não são totalmente 

suficientes, não garantindo de fato a excelência dos serviços prestados. 

Tomamos como modelo o Contrato de Prestação de Serviços citado no capítulo 3.2 

deste trabalho, tratado como estudo de caso, para darmos início a nossa proposta de 

enquadramento dos parâmetros abordados e criação dos critérios e indicadores de 

desempenho contratual ao longo do período de contratação.  
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Proporemos, então, por analogia, um Modelo de Avaliação de Contratos, da seguinte 

forma: 

 

1. Primeiramente, listaremos os principais indicadores que, de acordo com os 

capítulos anteriores, concluímos ser fundamentais para o bom desempenho 

contratual na terceirização de serviços. 

 

2. Num segundo passo, atribuiremos pesos para cada indicador proposto. 

 

3. Posteriormente, posicionaremos o contrato analisado no capitulo anterior em 

relação a cada indicador proposto, se utilizando do Contrato de Prestação de 

Serviços Terceirizados para recepcionistas de auto-atendimento na Caixa 

Econômica Federal. 

Obs.: Manteremos o nome da empresa em sigilo, por motivos éticos. Contudo, 

os dados quantitativos serão de total veracidade. 

 

4. Por fim, faremos a avaliação contratual, com análise de cada indicador. 
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4.1 INDICADORES DE ADERÊNCIA 

 

Com base nos estudos proporcionados pelos capítulos anteriores, bem como na análise 

do estudo de caso e na experiência de campo de mais de dez anos de trabalho realizado in-

loco através do contrato com a empresa na qual trabalho, Caixa Econômica Federal, 

propomos dez (10) indicadores considerados fundamentais para uma boa contratação nos 

serviços acessórios terceirizados, subdividindo-os sob cada aspecto abordado, quais sejam: 

Legalidade, Economicidade e Qualidade. 

Tais indicadores, apesar do caráter subjetivo, deverão ser examinados da forma mais 

objetiva possível, com vistas a uma análise pré-contratual suficientemente coesa e precisa. 

 

4.1.1 Legalidade 

 

Deverão ser observados os seguintes indicadores, num total de quatro (4), vinculados 

aos aspectos legais, para que sejam evitados possíveis problemas na contratação com 

empresas terceirizadas: 

 

 Histórico da relação contratual entre empresa contratante e contratada 

 

Antes da realização da licitação por meio de pregão eletrônico a empresa 

contratante deverá fazer uma análise prévia das empresas inscritas, mesmo que seja 

como uma espécie de pesquisa por internet, nos diversos Sites oficiais, como por 

exemplo, Receita Federal, Polícia Federal, Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS), Caixa Econômica Federal, etc., com vistas a buscar informações sobre os 

históricos das envolvidas no pregão. 

Com base nos estudos realizados pelos capítulos anteriores, mais 

especificamente os capítulos 2.1 e 2.2, consideramos este procedimento de suma 

importância no sucesso da contratação, principalmente por tratar-se de um aspecto 

preventivo. 
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 Histórico no mercado 

 

A documentação necessária para a participação da licitação, além de ser 

necessário como fator impeditivo, também poderá ser lida e analisada numa visão 

mais voltada para o histórico da empresa enquanto organização inserida no mercado. 

 Um procedimento que poderá implementado nesta análise prévia seria a 

realização de uma consulta a outras empresas de grande porte, que poderá ser 

efetivada por meio de e-mail, relacionando todas as empresas que estão participando 

do pregão, consultando se alguma destas encontra-se com restrição junto a empresa 

consultada, ou se alguma delas encontra-se no cadastro de empresas que já tem um 

histórico negativo na prestação de serviços que, por ventura, foi realizada naquela 

empresa. 

Este procedimento não é ilegal, na medida em que se trata apenas de uma 

consulta, caracterizando-se como um mecanismo de Accountabilyte horizontal.  

 

 Idoneidade jurídica 

 

A Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei das Licitações e Contratos 

Administrativos, no Capítulo II, Seção II, Artigo 27, trata da Habilitação nas 

licitações, de forma que além da qualificação técnica, qualificação econômico-

financeira e da regularidade fiscal, os interessados a se habilitarem numa licitação 

deverão comprovar, por meio de documentos, sua idoneidade jurídica. 

Para que isso ocorra, necessário se faz a apresentação de alguns documentos, 

quais sejam: Cédula de Identidade, Registro Comercial para pessoa física, Contrato 

Social em si tratando de pessoa jurídica. 

Pelos estudos apresentados neste Trabalho, pensamos que tais documentações 

exigidas não são suficientes para comprovar a idoneidade das empresas envolvidas, 

pois esta, vista por um aspecto mais subjetivo, deverá ser tratada como tal. 

Logo, além dos documentos acima expostos e exigidos conforme a Lei 

determina, a empresa licitante deverá buscar outras formas de qualificar a idoneidade 

jurídica, como por exemplo: fazer pesquisa em caráter investigativo nos Sites das 

diversas Instituições jurídicas do País. O nº. CNPJ da empresa, bem como o CPF de 

seus representantes são fontes de pesquisas valiosas para a realização dessa tarefa.  
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 Documentação legal da constituição da empresa 

 

Os documentos citados no subitem acima e exigidos como documentação 

relativa à habilitação jurídica, conforme preconiza a Lei nº. 8.666/93 estão 

enquadrados neste indicador. São fundamentais para que os interessados participem da 

licitação. Contudo, devemos salientar que não se tratam de justificativa para que a 

empresa esteja idônea juridicamente. 

 

4.1.2 Economicidade 

 

Para que não se ocorra uma contratação com empresas que não tenham perfil 

financeiro adequado para o sucesso no andamento do prazo contratual devido, devem-se 

observar os seguintes indicadores:  

 

 Aspectos econômicos da empresa 

 

A qualificação econômico-financeira da empresa será comprovada mediante 

apresentação do balanço patrimonial, demonstrações contábeis do último exercício 

social, certidões que garantam a negativa de falência, concordata ou execução 

patrimonial, bem como garantia de percentual limitado a 1% do valor estimado do 

objeto da contratação. 

A apresentação de toda essa documentação comprova a boa situação financeira 

da empresa que participará da Licitação.  

 

 Estrutura física da empresa 

 

Este indicador pode ser considerado como inovador, na medida em que poderá 

ser considerado por muitos como de caráter subjetivo de análise. Propomos este 

indicador pelo fato de acreditarmos de fundamental importância para possíveis 

empresas que estão devidamente regulamentadas em termos de documentação, 

contudo não têm sequer instalações adequadas para dar o suporte aos seus próprios 
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funcionários que estarão disponíveis para prestar os serviços nas instalações da 

empresa contratante. 

O fato dos funcionários da empresa contratada exercerem suas atividades em 

outra empresa, não dispensa aquela de terem o suporte necessário, como por exemplo, 

setor de pessoal, setor de contabilidade, etc.O que ocorre muitas vezes é que a empresa 

que ganha a licitação fica aguardando o primeiro pagamento da prestação dos serviços 

para realizar serviços de melhorias em suas instalações físicas, assim como para pagar 

os salários dos seus funcionários, ou seja, condicionam o pagamento da sua folha 

salarial ao recebimento da prestação pelos serviços. 

Uma prévia visita às instalações da empresa habilitada poderá ser um 

indicativo de idoneidade e de uso ou não de má fé para o uso de dinheiro público.   

 

 Capital financeiro suficiente 

 

A Comprovação da boa situação financeira da empresa é mais um indicativo de 

análise indispensável para o sucesso da contratação dos serviços. A comprovação se 

dá de forma objetiva, por meio de cálculos de índices contábeis previstos no Edital de 

licitação, bem como devidamente justificados no processo administrativo.  

 

 

4.1.3 Qualidade 

 

Na busca da excelência no atendimento, vislumbrando a qualidade de forma 

sistemática e contínua, deve-se analisar na história pregressa da empresa parceira, os 

seguintes itens: 

 

 Responsabilidade social comprovada 

 

O fenômeno chamado Responsabilidade Social Empresarial (SER) avançou 

muitos nos últimos anos. O número de empresas que aderem aos acordos 

internacionais ligados à RSE cresce rapidamente, aumentando a produção e a 

divulgação dessas atividades. A Caixa Econômica Federal não fica fora desse 

movimento, consolidado desde o ano de 1993 com a formação do Comitê da Ação da 
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Cidadania dos Empregados da CAIXA, responsável por iniciativas como a oferta de 

cursos de datilografia, corte e costura e alfabetização de jovens e adultos de 

comunidades carentes. Posteriormente, com o crescimento desse movimento o Comitê 

se transformou na ONG Moradia e Cidadania com abrangência nacional, ampliando 

ainda mais suas atividades. Em 2001, a ONG Moradia e Cidadania foi qualificada 

como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), recebendo o 

Título de Utilidade Pública Federal. 

A prática da Responsabilidade Social Empresarial nada mais é do que o desejo 

comum de que as empresas estejam ativamente envolvidas na melhoria do ambiente 

social. 

As empresas que atuam em conjunto com a CAIXA deverão, necessariamente, 

estar envolvidas eticamente com a sociedade, praticando a transparência de seus 

relacionamentos e se comprometendo com a qualidade de vida da comunidade na qual 

se encontra inserida. 

  Portanto, existe um perfil da empresa socialmente responsável. E o Gestor 

Público deverá ter a sensibilidade suficiente para captar tais perfis, antes da efetivação 

e da assinatura do contrato de prestação de serviços, sob pena de não ter meios para 

distratar com a empresa, senão por meio legal, que, por sua vez, pode se tornar um 

processo lento e trabalhoso. 

  Algumas características são fundamentais para que uma empresa seja 

socialmente responsável. Acreditamos que a transparência de suas ações, o algo grau 

de motivação e comprometimento dos empregados, o estabelecimento de 

compromissos sócio-ambientais e a capacidade de atrair e manter pessoas talentosas; 

todas estas ações caracterizam uma empresa inserida e comprometida com a 

sociedade.  

  O simples fato de a empresa disponibilizar um Home Page, um Site, ou seja, 

uma página na Internet mostrando sua cara, sua missão, ações que possam mostrar 

transparência de suas atividades, já é um bom indicativo para o Gestor que está 

vislumbrando uma possível relação de parceria.  

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                          127

 Relação trabalhista 

 

A relação trabalhista existente entre a empresa licitada, que será possivelmente 

contratada para realizar os serviços terceirizados, e seus funcionários deverá ser 

analisada com cuidado pela empresa que está realizando a licitação. 

Uma forma de averiguar possíveis problemas nessa relação será pesquisar se a 

empresa está com alguma ação trabalhista no Tribunal Regional do Trabalho. Este 

procedimento é importante como medida de prevenção, pois caso conste algum 

problema de atraso no pagamento dos salários, ou no desrespeito às leis trabalhistas, 

como por exemplo, atraso ou ausência de assinatura da Carteira de Trabalho, 

funcionários que são freqüentemente substituídos para que não haja vínculo 

empregatício por mais de três. Este tipo de ocorrência é bastante comum nas empresas 

brasileiras, principalmente naqueles de pequeno porte. 

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) também pode ser outra 

fonte de pesquisa importante, na medida em que pode se verificar se a empresa está 

realizando os depósitos mensais relativos às parcelas de seus funcionários.   

 

 

 Qualificação profissional do pessoal contratado 

 

A Mão-de-obra especializada é mais um indicador de qualidade. Faz-se 

necessário analisar previamente para saber se os funcionários da empresa que se 

propõe e efetivar os serviços estão aptos a exercerem as atividades que lhe serão 

atribuídas. 

Todos os funcionários que estarão dentro das dependências da empresa na qual 

exerceram suas atividades deverão ser bem qualificados, devidamente treinados na 

área em que estão atuando, pois nesse momento estarão representando a empresa onde 

atuam, e não àquela na qual tem o vínculo empregatício. 

No mundo globalizado o foco das empresas deixou de ser o produto e passou a 

ser o cliente. O atendimento com qualidade é uma estratégia fundamental para o 

sucesso e a sobrevivência da empresa. Os empregados ativos, bem como os 

funcionários terceirizados deverão estar preparados para focar no cliente com 

satisfação e dedicação, conscientes de papel estratégico dentro da Organização. 
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Existem formas de evidenciar a qualificação profissional dos funcionários de 

uma determinada empresa. Para isso pode-se solicitar currículos de alguns 

funcionários, com os respectivos comprovantes, certificados, diplomas, etc., de forma 

garantir que a terceirizada tem um bom perfil de trabalhadores em seu quadro pessoal.  

 

 

4.2 TABELA DE PONTUAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DOS PESOS 

 

Abaixo encontramos os pesos específicos para cada indicador de análise: 

 

 

INDICADORES 

 

 

PESOS 

 

 Histórico da relação contratual entre empresa 

contratante e contratada 

1 

 Idoneidade jurídica 1,5 

 Histórico no mercado 0,5 

 Documentação legal da constituição da empresa 1,5 

 Aspectos econômicos da empresa 1,5 

 Estrutura física da empresa 0,5 

 Capital financeiro suficiente 1 

 Responsabilidade social comprovada 1 

 Relação trabalhista 1 

 Qualificação profissional do pessoal contratado 0,5 

 

   

Observação¹: A empresa que obtiver um êxito contratual máximo terá a pontuação 

máxima, ou seja, Dez (10) pontos. 

 

Observação²: Caso a análise preliminar indique que a empresa não atenda a um 

determinado Indicativo, não será computada nenhuma pontuação no somatório geral 

para aquele indicativo específico.  
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4.2.1 Critérios para análise dos Indicadores de Aderência   

  

 

Para efeito de aplicabilidade ou não de pontuação para determinado Indicador de 

Análise, o Gestor Operacional poderá optar por não aplicar pontos para um Indicador por um 

motivo específico, ficando o campo Pontuação Obtida apenas com um traço, indicando a 

não pontuação, conforme poderemos verificar na tabela constante no Capítulo 4.4 (Avaliação 

Final do Contrato Analisado). 

Relacionamos abaixo os Critérios para análise por Indicador de Aderência, de forma 

que a Empresa analisada poderá não pontuar, conforme abaixo: 

 

• Histórico da relação contratual entre empresa contratante e contratada: Se for 

verificado que a Empresa consta de um histórico negativo de parceria com a Caixa 

Econômica Federal, na qual se verificou ocorrências de contratação mal sucedida. 

 

• Idoneidade jurídica: Constar de pendências perante as instâncias judiciais. 

 

•  Histórico no mercado: Na realização da pesquisa verificar-se que a Empresa consta de 

um histórico negativo junto a outras empresas na qual prestou serviço. 

 

• Documentação legal da constituição da empresa: Se ocorrer alguma irregularidade na 

documentação apresentada pela empresa; como por exemplo: Contrato Social ou 

Registro Comercial, bem como nos documentos pessoais dos proprietários ou 

representantes. 

 

• Aspectos econômicos da empresa: Se for constatado irregularidades no balanço 

patrimonial ou nas Demonstrações contábeis. 
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•  Estrutura física da empresa: Ao realizar a visita observar se a empresa consta de infra-

estrutura suficiente e adequada para o bom andamento da prestação de serviços. 

 

• Capital financeiro suficiente: Verificar a insuficiência de capital financeiro da 

empresa, através da análise pelo Cálculo dos Índices Contábeis. 

 

• Responsabilidade social comprovada: Constatando-se que a empresa não participou de 

nenhuma política ambiental e programas sociais, bem como em ações de voluntariado. 

 

• Relação trabalhista: Verificar se que existem ações judiciais impetradas por 

funcionários da própria empresa. Verificar irregularidades ou ausência de depósitos no 

FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). 

 

• Qualificação profissional do pessoal contratado: Contatar que a mão-de-obra não é 

devidamente qualificada para exercer a função em conformidade com o contrato de 

prestação de serviços. 
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4.3 UM CASO REAL: MATRIZ DE ADERÊNCIA 

 

 

Somente para efeito ilustrativo e numa tentativa de explicitar os dados e indicadores 

acima expostos, faremos um exercício, se utilizando como exemplo um Contrato de Prestação 

de Serviços Administrativos Terceirizado de Recepção para Auto-Atendimento da Caixa 

Econômica Federal.  

A Empresa X analisada será aquela mencionada no Capítulo 3.3 deste trabalho, que 

realizou serviços de Recepção de Auto-Atendimento nas Unidades e Agências da Caixa 

Econômica Federal no Estado de Pernambuco, por um período de 12 meses, de 01 de março 

de 2006 a 28 de fevereiro de 2007. 

Faremos agora a análise ponto a ponto levando-se em consideração cada Indicador 

relacionado aos respectivos aspectos concernentes à Legalidade, Economicidade e qualidade. 

Vejamos: 

 

Primeiro indicador de análise -  HISTÓRICO DA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE 

EMPRESA CONTRATANTE E CONTRATADA 

 

• A Empresa X apresentou satisfatoriamente, inclusive com apresentação de 

documentação comprobatória. Pontuação máxima: 1 

 

 

Segundo indicador de análise - IDONEIDADE JURÍDICA 

 

• A Empresa X apresentou com ressalvas. Pontuação reduzida: 0,5 

 

 

Terceiro indicador de análise -  HISTÓRICO NO MERCADO 

 

• Apresentou com ressalvas. Pontuação mínima: 0,5 
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Quarto indicador de análise -  DOCUMENTAÇÃO LEGAL DA CONSTITUIÇÃO 

DA EMPRESA 

 

• Apresentou satisfatoriamente. Pontuação máxima: 1,5 

 

 

Quinto indicador de análise -  ASPECTOS ECONÔMICOS DA EMPRESA 

 

• A Empresa X acusou irregularidades em alguns documentos e planilhas contábeis a 

fim comprovar satisfatoriamente seu balanço financeiro. Pontuação minimamente: 0,5 

 

Sexto indicador de análise –  ESTRUTURA FÍSICA DA EMPRESA 

 

• Ao realizar visita à empresa, constatou-se que não havia condições de estrutura física 

para o bom funcionamento dos trabalhos inerentes à administração de seus 

funcionários, mesmo que locados na empresa na Caixa Econômica Federal, contudo, 

deveria haver a mínima estrutura física para suprir os serviços internos como, por 

exemplo: Departamento de Pessoal, Departamento de Material e Infra-Estrutura, etc. 

Logo, não houve pontuação para este indicador. 

 

Sétimo indicador de análise –  CAPITAL FINANCEIRO SUFICIENTE 

 

• Foi comprovado capital de giro com ressalvas. Pontuação mínima: 0,5 

 

Oitavo indicador de análise –  RESPONSABILIDADE SOCIAL COMPROVADA 

 

• Não houve comprovação da Empresa X em ações de voluntariado, nem tampouco 

projetos sociais voltadas para políticas ambientais. Portanto, não pontuou neste 

indicativo de análise.  
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Nono indicador de análise –  RELAÇÃO TRABALHISTA 

 

• Foi consultada a Justiça do Trabalho e constatou-se que havia alguns funcionários da 

empresa que entraram na justiça por se sentirem lesados pela empresa. Logo, a 

empresa pontuou minimamente: 0,5. 

 

 

Décimo indicador de análise - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PESSOAL 

CONTRATADO 

 

Foi realizada pesquisa junto aos funcionários contratados pela terceirizada, e 

verificou-se que boa parte dos seus funcionários não participou de treinamentos 

contínuos, assim como não tinham o nível de escolaridade suficiente para o 

desempenho das tarefas inerentes a prestação de serviços contratados. A grande 

maioria, cerca de 85% (oitenta e cindo por cento) dos trabalhadores, não 

possuíam em seus currículos cursos de atendimento ao cliente, considerado 

básico para o exercício das atividades. Portanto, a Empresa X não pontuou 

nesse indicativo. 
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4.4 AVALIAÇÃO FINAL DO CONTRATO ANALISADO 

 

 

 Neste exercício fictício, e de acordo com os dados informados no subitem anterior, 

verificou-se que a Empresa X foi pontuada da seguinte forma, conforme quadro dos 

resultados abaixo indicados na MATRIZ DE ADERÊNCIA: 

 

 

INDICADORES 

 

 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

 

PESO TOTAL 

 

Histórico da relação contratual entre 

empresa contratante e contratada 

 

1 

 

1 

 

Idoneidade jurídica 

 

 

0,5 

 

1,5 

 

Histórico no mercado 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

Documentação legal da constituição da 

empresa 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

Aspectos econômicos da empresa 

 

 

0,5 

 

1,5 

 

Estrutura física da empresa 

 

 

- 

 

0,5 

 

Capital financeiro suficiente 

 

 

0,5 

 

1 
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INDICADORES 

 

 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

 

PESO TOTAL 

 

Responsabilidade social comprovada 

 

 

- 

 

1 

 

Relação trabalhista 

 

0,5 

 

1 

 

Qualificação profissional do pessoal 

contratado 

 

 

- 

 

0,5 
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RESULTADOS OBTIVOS COM BASE NA TABELA ACIMA: 

 

 

 Dos dez (10) indicadores analisados, a empresa analisada só concorreu em sete 

(7); 

 

Os Três indicados nos quais a empresa não pontuou para efeito de aderência na 

contratação quantos aos aspectos de Legalidade, Economicidade e Qualidade, foram: 

 

1. Estrutura Física da Empresa 

 

Conforme já explicitado na Matriz de Aderência, subitem 4.3, ao realizar visita 

na Empresa, constatou-se que a mesma não estava preparada para administrar o 

quantitativo de funcionários que dispunha. Verificou-se que não disponha 

sequer de uma sala como departamento de pessoal, faltava material de 

expediente, com por exemplos: impressoras suficientes para atender as 

demandas, fardamento do pessoal que estava realizando as tarefas e constatou-

se um excesso de desorganização dentre de suas instalações. Com isso a 

empresa ficou a desejar neste parâmetro de análise. 

 

2. Responsabilidade Social Comprovada 

 

As comprovações inerentes ao compromisso social da empresa perante a 

sociedade não foi encontrada. Foi consultado a Internet para verificar se a 

mesma tivesse participado de ações com relação compromisso sócio-ambiental 

e participação em programas comunitários, e nem sequer a empresa possuía 

Site. Também na visita realizada foi perguntado aos gestores e os mesmos 

desconheciam qualquer tipo de ação nesse sentido. 

 

3. Qualificação Profissional do Pessoal Contratado 

 

A Caixa Econômica Federal solicitou relatórios contendo relação dos 

funcionários da empresa terceirizada com os respectivos Currículos Vitae. Foi 
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acusado como pessoal insuficientemente qualificado para exercerem as funções 

de Recepcionistas para auto-atendimento das Agências. A grande maioria, 

cerca de 85% (oitenta e cindo por cento) dos trabalhadores, não possuíam em 

seus currículos cursos de atendimento ao cliente, considerado básico para o 

exercício das atividades. 

 

 

 Dos sete (7) indicados de aderência que a empresa analisada pontual, somente 

três (3) tiveram pontuação máxima; 

 

Histórico da relação contratual entre empresa contratante e contratada 

 

Foi realizada pesquisa e verificou-se que a empresa que participou e ganhou o pregão 

eletrônico não tinha sido parceira da Caixa Econômica Federal em contratações 

anteriores. Portanto, não constou nenhum ponto negativo com relação a problemas 

passados. Logo, além do indicador ter tipo a aplicabilidade, nos moldes da Matriz de 

Aderência, ainda recebeu o escore máximo de dois pontos. 

 

Histórico no mercado 

 

Não constou nenhuma pendência junto a outras empresas com as quais e empresa 

prestou serviços. Portanto, houve a pontuação necessária fins de análise contratual. 

 

Documentação legal da constituição da empresa 

 

Toda documentação solicitada para a participação da Licitação foi apresentada pela 

empresa contratada, não constante nenhuma pendência. Obteve pontuação máxima de 

três pontos. 
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 Do um total de dez (10) pontos a serem analisados, a Empresa X somente teve 

uma pontuação máxima de cinco (5) 

Com base na pontuação apresentada pela Matriz de Aderência, a empresa perdeu 

pontuação nos indicadores abaixo, totalizando 5 pontos:  

 

• A Idoneidade jurídica da empresa X ficou prejudicada, na medida em que foi 

realizada pesquisa cadastral no nome dos proprietários e verificou-se ocorrência 

de pendências na justiça do trabalho. Logo, como medida de prevenção, optou-se 

pela perda de 1 (um) ponto, ficando apenas com um escore de 0,5 (meio) ponto 

para este indicador;  

• O balanço patrimonial foi devidamente analisado e o indicativo Aspecto 

Econômico da Empresa foi insatisfatório, pontuando apenas em 0,5 (meio) de um 

total de 1,5 (um e meio) pontos; 

• Com relação ao indicador Capital financeiro suficiente, foram realizados cálculos 

de índices contábeis, e constatou-se a insuficiência financeira, pontuando apenas 

0,5 (meio) em 1 (um) ponto; 

• A Relação trabalhista que deveria ter sido pontuada em 1 (um), teve um escore 

reduzido a 0,5 (meio) em virtude de alguns funcionários da empresa terem entrado 

na justiça por se sentirem lesados pela empresa; 

• A empresa X deixou de somar 2 (dois) pontos por conta dos três indicadores não 

aplicados na Matriz de Aderência, que foram: Qualificação profissional do 

pessoal contratado, Responsabilidade Social Comprovada e Estrutura física 

da Empresa. 

• Os demais indicadores tiveram pontuação máxima, conforme informado no 

subitem anterior. Foram eles: Histórico da relação contratual entre empresa 

contratante e contratada (um ponto), Histórico de Mercado (meio ponto) e 

Documentação legal da constituição da empresa (um e meio pontos). 
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 Podemos concluir que, para o contrato analisado, há uma probabilidade de 50% 

de risco contratual, levando-se em consideração os indicadores para análise 

abordada. 

 

Do ponto de vista da análise realizada com base nos pontos apurados que somou um 

total de 10 (dez) pontos analisados, a Empresa X só efetivou 5 (cinco), e levando-se 

em consideração o fato da possibilidade de risco operacional contratual, podemos 

concluir que o contrato assinado entre as partes, ou seja, Caixa Econômica Federal e a 

Empresa X, prestadora de serviços de Recepcionistas para auto-atendimento, 

obtivemos um risco contratual alto e uma prestação de serviços insatisfatória para o 

que se propunha realizar, na medida em que foi atingida somente uma porcentagem de 

50% (cinqüenta por cento) de aproveitamento devido a todos os problemas surgidos ao 

longo do período contratual, problemas estes que poderiam ter sido evitados com uma 

análise prévia mais apurada por parte da CAIXA antes da assinatura entre as partes. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

 Neste Trabalho de Conclusão de Curso de Mestrado em Gestão Pública percorremos o 

caminho no sentido de responder alguns questionamentos acerca da melhor gestão de 

contratos de prestação de serviços terceirizados, mais especificamente no âmbito da 

administração pública, e nos utilizamos de exemplos retirados da experiência vivida de 

contratos da Caixa Econômica Federal, assim como pela análise criteriosa de normativos 

internos da referida empresa, legislação de um modo geral acerca do tema, autores renomados 

que tratam do assunto, empresas que lidam com a excelência no atendimento, com vistas a 

uma maior qualidade no atendimento e na prestação de serviços públicos e privados. Também 

propomos uma espécie de Matriz de Aderência para fins de atingirmos uma analise mais 

precisa e objetiva da contratação de empresas que se propõem a realizar serviços para 

terceiros. Essa Matriz foi proposta somente para fins didáticos, na medida em que seu 

objetivo principal é, simplesmente, de uma ferramenta auxiliar na decisão gerencial e diversas 

instâncias superiores da administração empresarial. 

 O caminho percorrido e as análises realizadas neste trabalho tiveram como objetivo 

central responder a seguinte indagação: Até que ponto os Contratos de Prestação dos Serviços 

Terceirizados na Caixa Econômica Federal atendem às dimensões da Legalidade, 

Economicidade e Qualidade, assegurando o cumprimento de todas as cláusulas contratuais 

vigentes? 

 Todas as possibilidades de se terceirizar determinada atividade há que ser 

criteriosamente analisada pelo Administrador Público, com a elaboração prévia de um Projeto 

Básico, definido pela Lei nº. 8.666/93, em seu artigo 6º, Inciso IX, conceituado como o 

conjunto de elementos necessários e suficientes, com o nível de precisão adequado, para 

caracterizar o serviço, elaborado com base nas indicações de estudos técnicos preliminares, 

que assegurem a viabilidade técnica, possibilitando a avaliação do custo do serviço, a 

definição dos métodos a serem utilizados, bem como do prazo de execução. 

 Todos esses procedimentos e cuidados devem ser tomados previamente para evitar 

maiores transtornos na prestação dos serviços, principalmente quando se tratar de recursos 

públicos.  

 

 
 



                                                                                                                                                                          141

 

5.1 QUANTO AO ALCANCE DOS OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

O objetivo geral deste trabalho foi verificar o grau de aderência dos Contratos de 

Prestação de Serviços Terceirizados às dimensões de Legalidade, Economicidade e 

Qualidade, no âmbito de uma empresa pública, mais especificamente na Caixa Econômica 

Federal, estimulando assim, a formação e observação das práticas, assegurando a execução 

dos serviços com qualidade e o devido cumprimento de todas as cláusulas contratuais 

vigentes. 

Para que pudéssemos atingir este objetivo realizamos as pesquisas e dividimos os 

capítulos estrategicamente por cada um dos aspectos nos quais pensamos ser fundamentais 

para a resposta à nossa indagação, ou seja, os aspectos da Legalidade, Economicidade e 

Qualidade, tratados isoladamente. 

Identificar na literatura o embasamento teórico acerca da prestação de serviços 

administrativos terceirizados no Brasil foi o primeiro objetivo específico proposto no trabalho 

e foi abordado no capítulo 2.1, onde relatamos sobre os conceitos e os diversos autores que 

abordam a terceirização de serviços no Brasil. 

Nesse capítulo constatamos que a grande maioria dos teóricos que se especializaram na 

terceirização de serviços converge na opinião de que se trata de um fenômeno que vem 

ganhando dimensão progressiva no mundo globalizado e que ocorre tanto nas empresas 

públicas como nas empresas privadas. É uma estratégia de negócios para conquistar a 

eficiência e eficácia no mercado. 

No mundo atual é impossível imaginar que uma empresa de grande porte possa assumir 

todas as suas atividades e formas de produção sem a ajuda e a participação de outras 

empresas, ou seja, a terceirização de serviços está consolidada no mercado e o que se coloca 

em questão não é mais a necessidade ou não de terceirizar, mas sim a qualidade dos serviços a 

serem prestados.  

 

No Brasil, ainda não encontramos a excelência no atendimento aos clientes, sejam estes 

pessoas físicas ou jurídicas. Várias empresas públicas no exercício de terceirizar pecam na 

consistência documental e no controle das empresas prestadoras de serviços. A gestão ineficaz 

pode trazer conseqüências desastrosas no desempenho. Sabemos que não basta o enfoque 
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numa boa licitação para contratação dos serviços, assim como também não basta que a 

documentação da empresa licitada esteja devidamente correta. A gestão subjetiva, ou seja, a 

visita prévia às instalações das empresas participantes da concorrência, bem como o contato 

in-loco do gestor público são fatores primordiais e fundamentais para que vislumbremos um 

futuro promissor na relação entre as partes, e, conseqüentemente, o sucesso da organização 

como um todo. 

O segundo objetivo específico de nosso trabalho, que é discorrer acerca dos aspectos 

legais, econômicos e de qualidade na gestão dos contratos terceirizados, foi tratado nos 

capítulos 2.2, 2.3 e 2.4, respectivamente. 

Partindo do Decreto nº. 2.271, de 07 de julho de 1997, discorremos acerca da 

Legalidade na contratação dos serviços, e constatamos necessidade de um entrosamento 

fundamental entre o Direito Trabalhista e as normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal. 

Na medida em que as contratações com terceiros são necessariamente precedidas de 

licitação, de acordo com a Lei 8.666/93, há todo um amparado de documentações que as 

empresas deverão apresentar antes do pregão, para que se configure que esta se encontra 

devidamente apta perante aos órgãos da administração pública, bem como quites com as 

obrigações que o Estado exige. Contudo, salientamos que a prévia consulta por parte da 

empresa licitante, inclusive com a visita in-loco, possibilitará mais garantia, confiabilidade e 

segurança antes da efetivação do pregão eletrônico e, por conseguinte, da assinatura do 

contrato. 

No que se refere aos aspectos da economicidade, concluímos que o levantamento 

contábil das despesas decorrentes do processo de licitação, somados à manutenção contratual 

e o aparato para acompanhamento e gerenciamento dos serviços terceirizados, pode levar a 

conclusão de que não será um negócio lucrativo para a empresa terceirizar seus serviços. 

 

A terceirização pode ser uma estratégia benéfica para a empresa, mas não 

necessariamente será, pois, conforme foi abordado no capítulo 2.3 deste trabalho, estudos 

comprovam que para uma análise de economicidade satisfatória e segura para a empresa, 

deve-se atentar prioritariamente para os diversos custos de contratação, sejam estes diretos ou 

indiretos, e se torna fundamental a elaboração do projeto preliminar básico. 
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Outro tema abordado em nossos estudos foi a questão da qualidade dos serviços 

prestados. Consideramos o tema de maior importância, pois o grau de satisfação da empresa e 

dos clientes será o indicador de sucesso ou não da relação contratual estabelecida. Responderá 

ao seguinte questionamento: a empresa acertou em terceirizar seus serviços? É exatamente o 

grau de satisfação que irá responder a este questionamento. 

A relação custo x benefício satisfatória e o contrato devidamente regulamentado não 

dão garantias suficientes para que a empresa pública atenda as demandas da sociedade, 

mesmo por que a população é carente de um atendimento, que seja dinâmico, preciso, 

objetivo, ou seja, de qualidade, que atenda as suas necessidades. 

Este é o ponto crucial. Podemos dizer que a economicidade e a legalidade são os meios 

pelos quais chegaremos à qualidade. 

Ainda com relação e este assunto, é importante ressaltar que, apesar dos serviços 

terceirizados serem os acessórios, certamente a má qualidade destes serviços prestados trarão 

reflexos diretos na atividade fim da empresa. 

O terceiro objetivo específico de nosso trabalho, que era evidenciar o funcionamento da 

gestão dos contratos administrativos terceirizados no âmbito da Caixa Econômica Federal, foi 

abordado no capítulo 3, onde foi relatado com detalhes o funcionamento do processo de 

contratação de serviços terceirizados na CAIXA. 

No subitem 3.1, tratamos especificamente da terceirização de serviços no âmbito da 

Caixa Econômica Federal. Primeiramente, analisamos como se procede a licitação de um 

modo geral na empresa, para qualquer tipo de serviço terceirizado, ou seja, contratação de 

serviço de copeira, segurança, informática, auditoria e consultaria externas, dentre outros já 

citados na delimitação do estudo, subitem 1.4. 

Posteriormente, no subitem 3.2, trabalhamos num contrato de terceirização para 

contratação de serviços de recepcionistas para auto-atendimento nas diversas Agências e 

Postos de Atendimento Bancários da CAIXA. 

Nosso propósito seria analisar o período da contratação de forma a identificarmos e 

termos subsídios suficientes para propormos os fatores e indicadores relativos a cada aspecto, 
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sejam eles, legalidade, economicidade e qualidade, com vistas à criação de uma Matriz de 

Aderência para atender ao nosso questionamento inicial deste trabalho. Este tema foi 

abordado no capítulo 4. 

Os indicadores escolhidos como fundamentais para a análise têm o objetivo de prevenir 

possíveis contratações com empresas terceirizadas que não se encontram aptas a exercerem 

satisfatoriamente as atividades acessórias demandadas pelas empresas contratantes. 

Assim atingimos nosso quarto e último objetivo específico, que se trata de identificar no 

contrato de recepcionista para auto-atendimento da CAIXA, os fatores impeditivos de 

aderência completa às dimensões da legalidade, economicidade e qualidade para gestão. 

Como resultado da análise desenvolvida neste trabalho, acreditamos ter atingido todos 

os objetivos propostos. 
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5.2 SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

Este Trabalho de Conclusão de curso possibilita a continuidade dos estudos acerca da 

terceirização de serviços em empresas públicas, bem como a qualificação de fornecedores. 

O fato da pesquisa ter sido realizada no âmbito da Caixa Econômica Federal, uma 

empresa pública com renome mundial, permite que o estudo seja reaplicado em empresas do 

mesmo porte, situadas em qualquer lugar do globo.  

Seria, sobremaneira, interessante a continuidade do trabalho para que se 

desenvolvessem novas técnicas de apuração para fins de uma melhor análise qualitativa e uma 

gestão contratual mais eficaz dos contratos terceirizados. 

As empresas que se habilitam a trabalhar prestando serviços devem, necessariamente, 

ter como preocupação inicial a primazia pela qualidade, assim como a adequada qualificação 

dos seus funcionários, para que não haja problemas de qualquer natureza, prezando pela 

integridade de seu nome comercial e pela valorização do ser humano enquanto busca de bem-

estar, na medida em que, prestar serviços é, acima de tudo, realizar com excelência os 

serviços contratados por outros que não podem ou não querem realizá-los por motivos de 

força maior. 

 A realização de novos estudos de casos seria fundamental pela possibilidade da 

comparação e peculiaridade de cada situação e ambiente, além do aprofundamento dos 

conhecimentos pelos interessados no assunto terceirização partindo dos estudos já realizados e 

atualizando esses conhecimentos com as novas práticas mercadológicas que inevitavelmente 

modificam o aprendizado passado. 

Como ponto de partida, propomos observar as limitações deste estudo, buscando 

outros autores que impediram uma abordagem mais ampla desse assunto aqui tratado. 

 Para os pesquisados que queiram se aprofundar mais no assunto, recomendamos que 

façam seus estudos sobre um setor específico, pois será possível atingir um nível de 

especificidade muito maior do que o apresentado neste trabalho. 

Por fim, declaramos que o tema aqui abordado não foi amplamente explorado neste 

estudo, mas sabidamente nossa contribuição é significativa para o crescimento e o 

desenvolvimento das organizações, principalmente para as empresas públicas, que visam 

prioritariamente a excelência na prestação de seus serviços e produtos. 
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