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Estudo da FIA-USP detalha a evolução e o cenário atual da terceirização de TI 
 
Nos últimos anos, a terceirização de TI evoluiu, com mudança do foco de redução de custos e 
melhoria de desempenho para inovação. Diversas organizações com áreas de TI bem-
estruturadas e eficientes, com tamanho e escala para competirem com os mesmos benefícios 
oferecidos por fornecedores terceirizados, passam a se envolver em processos de terceirização. 
 
Além disso, se os objetivos e motivações evoluíram, a natureza das relações envolvidas na 
terceirização também evoluiu. As relações entre prestador e tomador de serviços de TI mudaram 
– e estão mudando – de simplesmente uma relação cliente e fornecedor (muitas vezes baseada 
em contratos detalhados dos serviços a serem executados e forma de pagamento) para um nível 
de parceria mais profundo. Um dos seus objetivos nessa mudança tem sido o uso da terceirização 
de TI como uma ferramenta para geração de valor agregado para as organizações. Desse modo, 
termos e expressões como relacionamento, confiança, parcerias e sociedades, foram acrescidos e 
passaram a fazer parte do universo dessas relações, onde somente existiam aspectos ligados a 
contratos, cláusulas, especificações e formas de pagamento. 
 
Uma pesquisa, realizada com uma amostra de 228 empresas, entre pequenas, médias e grandes, 
associadas da FIESP/CIESP,  durante o segundo semestre de 2004 apresenta algumas 
informações sobre o atual ambiente de terceirização de TI, bem como sobre as suas formas de 
gestão. 
 
Para as empresas que utilizam a terceirização de serviços de TI, o orçamento médio é em torno 
de 33% do orçamento total alocado para TI, nas empresas médias e grandes e em torno de 48% 
nas empresas pequenas, evidenciando um comprometimento de orçamento maior dessas últimas. 
Em relação à aquisição (compra) dos serviços de terceirização, dadas suas características 
técnicas, o envolvimento da área de TI no processo é grande. Somente em 35% dos casos a 
seleção e compra dos serviços são conduzidas pelas áreas usuárias ou pela área de compras sem 
envolvimento da área de TI. Além disso, também se observa que esse envolvimento é 
diretamente ao porte da empresa, ou seja, nas maiores empresas o envolvimento da área de TI 
no processo é maior que nas pequenas. 
 
Foram avaliados até dez diferentes serviços  de TI terceirizados (Helpdesk e suporte ao usuário, 
Programação e manutenção de sistemas, Manutenção de infra-estrutura, Gerenciamento e 
suporte de redes e telecomunicações, Operação e suporte de sistemas, Gerenciamento de 
instalações e datacenters, Educação e treinamento, Hosting, e CRM). A média de serviços 
terceirizados apresentada foi de aproximadamente 4 diferentes serviços por empresa, sendo que 
o número de serviços terceirizados cresce de acordo com o faturamento das empresas e também 
do orçamento para a terceirização de TI. 
 
Alguns tipos de serviços, entretanto, mostram-se diretamente ligados ao porte das empresas 
usuárias. É o caso, por exemplo, do serviço de heldesk e suporte ao usuário final, que aparece em 
26% das pequenas empresas e em 57% das grandes empresas. O mesmo ocorre para o serviço 
de gerenciamento de instalações e datacenters, com uma presença de 13% nas pequenas 
empresas, 31% nas médias, e de 48% nas grandes empresas da amostra. 
 
A satisfação encontrada nessas empresas em relação aos serviços terceirizados pode ser 
considerada boa, pois em uma escala de 0 a 5 a média obtida foi de 3,5. Destacam-se ainda as 
evidências de que essa satisfação seja maior nas grandes empresas do que nas pequenas. 
Além disso, foi possível, quando estudadas as variáveis que envolvem os custos de transação, 
custos de produção e a disponibilidade financeira das empresas analisadas, separar essas 
empresas em dois agrupamentos com características muito distintas. 



O primeiro grupo é formado por empresas que possuem grande potencial para terceirização de TI. 
Esse potencial para terceirização ocorre em função dessas empresas não possuírem escala para 
manter uma TI internamente, por não considerarem a TI interna mais barata, e também, por não 
considerarem grandes os esforços para seleção e contratação de fornecedores, assim como para 
garantir a execução desses contratos. 
 
Em contrapartida, no segundo grupo, as empresas classificadas com um pequeno potencial para 
terceirização de TI,  considerarem a TI interna mais barata, possuem escala para manter uma 
estrutura de TI interna e também julgam elevados os esforços para seleção e contratação de 
fornecedores, assim como para garantir esses contratos. 
 
Também foram analisadas práticas da gestão da terceirização de TI, em relação aos modos de 
contratação e gerenciamento, basicamente, contrapondo práticas de gestão baseadas em 
contratos e práticas de gestão baseadas em relacionamentos. 
 
Observou-se que, os resultados menos satisfatórios foram associados aos problemas nas práticas 
contratuais: contratos difíceis de serem alterados, incompletos e que não atendem à dinâmica do 
mercado e da tecnologia. Por outro lado, resultados mais satisfatórios foram encontrados quando 
associados às práticas de gestão baseadas em relacionamento: nível de confiança alto, ajuda 
mútua e boa comunicação. 
 
O cenário da terceirização de TI é vasto e muitas são as variáveis e situações que interferem na 
criação de um panorama claro e preciso sobre o assunto, porém, espera-se que algumas das 
conclusões dessa pesquisa possam auxiliar os envolvidos nos processos decisórios em torno da 
terceirização de serviços de TI. 
 
Os resultados completos dessa pesquisa podem ser encontrados no website 
http://www.teses.usp.br, com o título “Modelos de gestão da terceirização de tecnologia da 
informação: um estudo exploratório” 
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