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servado nas empresas do setor
público e privado, onde já exis-
te há anos a prática de se
terceirizar setores.

Um levantamento recente
do Centro Nacional de Moder-
nização (Cenam) que envolveu
2.040 empresas públicas e pri-
vadas de diferentes portes e re-
giões brasileiras mostrou que
a terceirização já conquistou o
ambiente empresarial brasilei-
ro e tende a crescer ainda mais
nos próximos anos. A quarta
Pesquisa Nacional sobre Ter-
ceirização nas Empresas apon-
ta que 86% delas já utilizaram
ou utilizam algum tipo de ser-
viço terceirizado e que quase a
totalidade (96%) acredita que
o modelo é uma tendência
mundial de modernização. A
pesquisa aponta ainda que
91% dos entrevistados desta-
cam o foco maior no core business (foco do negócio)
como a maior vantagem obtida com o processo de
terceirização, seguida pela redução dos custos
operacionais (86%) e a revisão da estrutura orga-
nizacional e da cultura da empresa (65%).

"A terceirização não deve ser vista como uma manei-
ra de reduzir custos, mas como uma ferramenta estraté-
gica para melhorar a qualidade dos serviços prestados
sem alterar o negócio principal. A redução de custos é
uma conseqüência inevitável de um processo de
terceirização bem elaborado", afirma Lívio Gioza, presi-
dente do Cenam e um dos principais estudiosos do tema
no país. A mesma pesquisa também mostrou que mui-
tas empresas ainda enxergam fatores restritivos na
terceirização. Dos entrevistados 62% reclamaram da di-
ficuldade de encontrar parceiros ideais para o processo,

Wolfarth, da Unisinos: redução de custo
operacional de 10% a 15%

52% falaram sobre o não-aten-
dimento das expectativas em
relação à qualidade dos servi-
ços prestados pelas contratadas,
39%, sobre a dificuldade de
contratar empresas com Certi-
ficado de Qualidade e 26%, so-
bre as dificuldades no relacio-
namento com os sindicatos.

ESTRATÉGIA:
PALAVRA-CHAVE

Os números da pesquisa de-
monstram que, apesar do avan-
ço do outsourcing (terceirização)
nas organizações, ainda há resis-
tência e muitas dificuldades na
hora de decidir por qual mode-
lo aderir. Em muitas IES, o tema
ainda representa uma solução
que embute também um imen-
so potencial de dor-de-cabeça
para os gestores. A preocupação

não deixa de ter seus fundamentos, afinal terceirizar ativi-
dades envolve diversas áreas e conceitos em qualquer em-
presa. "Todo processo de terceirização irá mexer com pes-
soas, com recursos orçamentários e com a própria ma-
neira como os gestores vêem o seu negócio. É uma deci-
são que demanda um pensamento estratégico, senão pode
ser traumático", recomenda Giosa.

Estratégia é a palavra-chave em um processo como
esse. Tomar uma decisão desse porte de maneira ma-
dura implica elaborar, antes, um plano estratégico de
terceirização. É preciso determinar claramente quais são
as necessidades da empresa, o que é possível modificar
e aonde se deseja chegar. Segundo especialistas do se-
tor, um dos primeiros equívocos cometidos por em-
presas em fase de transição é buscar uma redução ime-
diata e drástica dos custos. Enxugar o orçamento não
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deve ser o objetivo principal da terceirização, mas sim
o ganho de qualidade e produtividade dos procedimen-
tos internos de uma organização. Uma lição que boa
parte das corporações brasileiras que aderiram ao mo-
delo já compreenderam, mas que ainda não é unani-
midade nas instituições de ensino.

"As IES ainda usam a terceirização para otimização
de custos e são muito conservadoras, preferem sempre
aplicar o modelo onde todo mundo já teve resultado. Mas
a grande vantagem de terceirizar é não gastar o tempo
de management com atividades que não sejam a princi-
pal", afirma Moisés Assayag, diretor de operações e de-
senvolvimento da Dalkia Brasil - a empresa contratada
pela Unisinos para seu processo de reestruturação.

A redução de custos diretos normalmente é sentida
em médio e longo prazo. Encargos com afastamentos
médicos, rescisões trabalhistas, 13° salário, recrutamento
e seleção, treinamento, compra de materiais e manuten-
ção, entre outros, são de responsabilidade da empresa con-
tratada - a contratante não arca com essas sazonalidades,
isto é, paga sempre um preço fixo pelos serviços.

Há experiências em que o aumento da qualidade
vem, sim, aliado a uma grande redução de custos, espe-
cialmente quando as atividades são técnicas. Na Uni-
versidade Estadual de Campinas (Unicamp), uma das
maiores universidades públicas do país, a terceirização
das atividades operacionais do Hospital das Clínicas
permitiu uma economia progressiva e emblemática:
para citar um exemplo, no caso da lavanderia hospita-
lar, o quilo de roupa lavada custava R$ 4 quando o pro-
cesso era totalmente feito pela universidade. Com a
terceirização, esse custo passou a R$ 1,20 - sem contar
o custo de pessoal e os altos valores necessários para
atualizar as máquinas.

Algumas IES mais novas em São Paulo já nasce-
ram absorvidas pelo conceito da terceirização. É o caso
da Faculdade Sumaré, em que todas as atividades de
infra-estrutura foram transferidas para uma empresa
de outsourcing desde a abertura da instituição, em
2000. "As atividades de infra-estrutura sempre trazem
muitos problemas e a mão-de-obra tem uma rotati-
vidade muito alta", afirma João Paulo dos Santos Netto,
diretor-geral da Faculdade Sumaré. A linha de condu-
ta adotada pela instituição tem alguns reflexos inclu-
sive no corpo docente - os professores não são funcio-
nários, mas contratados por um modelo de coopera-
tiva. "Não consideramos isso como uma terceirização
porque todos temos responsabilidade sobre os proje-
tos pedagógicos dos cursos. Mas optamos por racio-
nalizar a gestão e reduzir despesas em todas as ativi-
dades possíveis", ressalta Netto. Entretanto, casos como
esse ainda são exceções.

QUALIDADE

O exemplo da Unisinos é utilizado como referência
de sucesso na área de educação por diversos consulto-
res do setor. Um dos motivos é a redução de custos
alcançada pela universidade. "Com a terceirização houve
um grande investimento em capacitação, treinamento,
compra e manutenção de equipamentos que nós deve-
ríamos ter feito antes, mas não tínhamos condições de
fazer", explica Célio Pedro Wolfarth, da Unisinos.

O processo recente de terceirização de alguns seto-
res da Universidade de Guarulhos (UnG) é um dos ca-
sos em que a qualidade foi o primeiro e principal bene-
fício identificado pelos gestores. Iniciado há apenas seis
meses na universidade, o processo consistiu em trans-
ferir a responsabilidade dos serviços de limpeza, segu-
rança e portaria para uma empresa especializada após
meses de pesquisa com mais de 13 possíveis parceiros.
A transferência incluiu a demissão de 300 funcionários
e um investimento significativo na transição. Mas a ex-
periência já gerou frutos importantes. "Não sofremos
mais com os problemas da alta rotatividade dos funcio-
nários, a boa qualidade do serviço é evidente no campus

Gioza, do Cenam: "Redução de custos é uma
conseqüência inevitável"
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Álvaro Trevisioli, consultor: "A terceirização
é regulamentada por pouquíssimas leis"

e conseguimos focar o traba-
lho do RH e de outros setores
nos aspectos acadêmicos e ad-
ministrativos da instituição,
não mais nas atividades secun-
dárias", comemora Sebastião
Medina, pró-reitor adminis-
trativo da UnG.

A empreitada em busca da
qualidade dos serviços também
foi o motivo que trouxe o mode-
lo de outsourcing aos corredores
da Universidade de Sorocaba
(Uniso). O processo deixou, se-
gundo seus gestores, um saldo
bastante positivo na performance
de cada setor. A instituição
terceirizou grande parte das ati-
vidades não-relacionadas à edu-
cação, como segurança, limpeza,
estacionamento, jardinagem,
manutenção predial e de
informática e uma parcela do
departamento jurídico, e está
prestes a terceirizar também os
procedimentos de impressão. Os custos dessas operações
não sofreram grandes reduções - mas, no mínimo, os gas-
tos crescem a velocidades inferiores à da inflação. "O custo
financeiro em si não é muito diferente, mas os custos eco-
nômicos, aqueles implícitos, diminuíram muito. Hoje é
possível controlar de modo mais eficaz e sistemático a qua-
lidade dos serviços, não arcamos com problemas como a
ausência de um funcionário e não precisamos administrar
os conflitos comuns a esse tipo de atividade", afirma Nilson
Leis, pró-reitor administrativo da Uniso.

CONTRAMÃO

Na linha contrária da tendência de terceirização nas
IES, a Faculdade São Camilo, que atua em oito Estados,
abriu mão dos serviços terceirizados na maior parte dos
campi e iniciou, há dois anos, a retomada da responsabili-
dade por áreas como limpeza, manutenção e segurança.
Apenas setores como lanchonetes, serviços de reprografia,
construção civil (em alguns casos) e tecnologia da infor-
mação permanecem no modelo de outsourcing, iniciado
em 2001. "Estamos deixando de terceirizar os setores que
não apresentaram o resultado esperado", afirma Magno
Braz Fonseca, diretor de controladoria da São Camilo.

Segundo o diretor, um dos principais obstáculos ao
sucesso da terceirização foi o caráter filantrópico da uni-
versidade, que, em função disso, goza de isenção fiscal.

"Para ter o benefício de isen-
ção de impostos, a universi-
dade tem que reverter um de-
terminado valor em bolsas de
estudo e programas de assis-
tência social. Contratando
uma empresa terceirizada,
esse benefício não poderia ser
estendido ao terceiro, por isso
não compensou economica-
mente", afirma Fonseca. Mas,
segundo ele, a má qualidade
dos serviços prestados foi o
fator fundamental para a de-
cisão. "Havia um grande
turnover por parte dos
terceirizados e isso fugia ao
nosso controle. Trabalhando
com equipe própria, temos
um custo um pouco maior,
mas conseguimos reverter
com ganho de qualidade."

Apesar da decisão, a São
Camilo continua a investir em
um dos casos de sucesso. A

contratação de uma empresa terceira para a área de
tecnologia da informação da universidade foi uma expe-
riência positiva que permitiu, segundo Fonseca, a integração
de todas as unidades administrativas da universidade. Ele
acredita que o diferencial que permitiu o sucesso dessa área
foi a mão-de-obra altamente qualificada do parceiro.

MODELOS

De acordo com o levantamento feito pelo Cenam,
entre os setores mais terceirizados pelas empresas ainda
prevalece o de limpeza e conservação (73%), vigilância e
segurança (69%), manutenção predial (56%), paisagismo
(52%), desenvolvimento de software (47%), jurídico
(46%), administração de restaurantes (43%), seguidas
de outras 16 atividades. Existem ainda outras maneiras
de terceirizar serviços secundários de uma empresa.

O modelo europeu, o mais utilizado até hoje no
Brasil, implica a gestão direta do contratante sobre as
empresas prestadoras de serviços. Ou seja, a parte
operacional é de responsabilidade da contratada, mas
gerir um ou mais parceiros e a qualidade do serviço
prestado continua a ser de responsabilidade do contra-
tante. Enquanto os contratos de terceirização não são
numerosos, esse modelo funciona sem grandes percal-
ços. Mas para casos de empresas em que o número de
fornecedores de serviços é numeroso, a gestão profis-
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sional proporcionada pelo modelo norte-americano
gera melhores resultados. A idéia americana permite
adotar uma estratégia integrada de outsourcing (caso
da Unisinos). Em vez de assumir a gestão dos terceiros
sozinha, a organização contrata um serviço integrado,
em que a prestadora de serviços tem diversas equipes,
de várias áreas, comandadas por uma única pessoa, tra-
balhando para a organização. "Elimina-se assim com-
pradores, gerentes, supervisores e outros quadros", afir-
ma Moisés Assayag, da Dalkia Brasil.

Chamado de facilities management, o modelo pres-
ta serviços multitécnicos, incluindo insumos, peças e
materiais de reposição, sem limite de custo; oferece custo
invariável garantido em contrato para um limite de ser-
viços definido; realiza investimentos com recursos pró-
prios para treinamento, modernização de instalações e
equipamentos; fornece indicadores de desempenho e
curvas de aprendizado e experiência. Esse tipo de co-
bertura integral foi o que tornou a Unisinos pioneira a
utilizar o modelo no Brasil. "Ficamos com um gerente
aqui com quem temos contato diário. A empresa é par-
ceira, está inserida no contexto da universidade. Faze-
mos apenas reuniões eventuais para avaliação e
readequação de alguns pontos, mas agora estamos com-
pletamente voltados à nossa atividade-fim", afirma Célio
Pedro Wolfarth, da Unisinos.

Priscilla, da Manager: funcionários da empresa
são absorvidos pela terceirizada

Um dos serviços prestados pela empresa parceira
da Unisinos é a gestão energética, método ainda inédi-
to nas IES do país. No contrato, a empresa se compro-
meteu a fazer o acompanhamento de equipamentos de
geração e fornecimento de energia e fez projetos para
utilização da lâmpada adequada para determinados es-
paços, estudos de luminosidade e, ainda, a reforma e
manutenção dos grupos geradores, que são ativados e
desativados de acordo com os horários em que os cus-
tos são menores. "A conta de energia teve redução de
30%", afirma Wolfarth. O contrato também prevê a re-
dução do valor dos serviços da terceira à medida que a
universidade ganhar em produtividade.

A Uniso, assim como a UnG, contratou os serviços
de terceirização do Grupo FB, que também trabalha
num modelo semelhante ao contratado pela Unisinos.
O grupo, que estabeleceu metas para investir na presta-
ção de serviços para instituições de ensino superior -
uma das áreas em que mais cresce o interesse pela
contratação de terceiros - começa a ver um crescimen-
to do interesse pelo modelo de facilities management.
"O ideal é que eu forneça tudo, desde o treinamento
dos funcionários até suporte técnico, material e manu-
tenção", afirma Renata Zanoli, uma das diretoras do gru-
po. A empresa faz um levantamento de todas as neces-
sidades da contratante, como demandas por equipa-
mentos, características das instalações, tipos ideais de
produtos, horários ideais para trabalho, entre outros
itens. "É preciso ter sempre um gerente de contrato in-
serido na universidade para gerenciar todas as ativida-
des terceirizadas", diz a diretora.

RECURSOS HUMANOS

Um dos fantasmas mais temidos pelas empresas
que pretendem optar pelo outsourcing é a redução do
quadro de funcionários. De fato, normalmente o pro-
cesso de terceirização envolve demissões em uma pri-
meira etapa. Mas, ao contrário do que acontecia quan-
do o modelo chegou ao Brasil, no início dos anos 90,
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hoje grande parte das organizações consegue - e até exige - a
reabsorção de seus funcionários pela empresa prestadora de ser-
viço. A UnG, por exemplo, conseguiu a recolocação de cerca de
90% do quadro dispensado na própria empresa terceirizada. "Nor-
malmente os funcionários que têm bom desempenho e alto nível
de comprometimento são indicados e absorvidos pela contrata-
da", afirma Priscilla Telles, consultora de recrutamento e seleção
da Manager Consultoria em RH.

A impossibilidade de realizar demissões fez com que a Unicamp
encontrasse uma maneira própria para contratar empresas
terceirizadas para algumas atividades sem interferir no direito à
estabilidade de seus funcionários proporcionado pelo concurso pú-
blico ou pelo tempo de casa. A instituição, que sofria com o alto
índice de pessoas com restrições de trabalho durante todo o ano
em atividades como limpeza, manutenção e jardinagem, optou pelo
remanejamento lento e gradual de pessoal. "Como não podíamos
dispensar ninguém, à medida que o quadro foi sendo naturalmen-
te reduzido, nós readaptamos os funcionários remanescentes para
outras funções, como copa, cozinha e outras atividades", destaca
Paulo Eduardo Rodrigues, pró-reitor de desenvolvimento univer-
sitário da Unicamp.

Para evitar problemas com a redução de quadro, há uma série
de cuidados fundamentais a serem tomados, como negociação an-
terior com os envolvidos, com os sindicatos das categorias, deixan-
do claro qual o posicionamento sobre possíveis absorções de mão-
de-obra e sobre como o processo de terceirização irá transcorrer.

ALERTA

Não existe uma lei específica para os casos de terceirização, mas
é necessário se resguardar com cuidados jurídicos antes de iniciar
o processo de outsourdng. "A terceirização é regulamentada por
pouquíssimas leis no país e a única coisa clara é que não se pode
terceirizar a atividade-fim. Por isso é preciso ter muita cautela na
hora de aderir a esse processo e tentar se resguardar de todas as
formas possíveis", aponta Álvaro Trevisioli, da Trevisioli e Associa-
dos, escritório especializado em consultoria jurídica em processos
de terceirização.

Além desses cuidados, é preciso tomar precauções em relação às
empresas contratadas para o processo, já que, segundo a lei, a empre-
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Leis, da Uniso: "Controle mais eficaz e
sistemático da qualidade dos serviços"

sa contratante da prestação de
serviço é co-responsável pelos
Funcionários - o que pode gerar
passivos trabalhistas em caso de
má prestação de serviço. "A IES
deve fazer um mapeamento e
uma análise de risco da con-
tratação de um serviço tercei-
rizado, além de elaborar um
checklist de todas as obrigações
legais para evitar problemas", re-
comenda Trevisioli.

Auxiliar no processo da
terceirização para que a transi-
ção seja o menos traumática
possível é também o papel do
departamento de recursos hu-
manos da empresa contratan-
te. O profissional de RH tem, na
primeira fase do processo, a
missão de conduzir com har-
monia o processo interno, fa-
zendo uma análise caso a caso da possibilidade de
reabsorção dos funcionários dispensados em outras áreas
da empresa ou no próprio serviço de terceirização con-
tratado. Em último caso, o RH precisa conduzir da
melhor forma as demissões. "É importante mostrar que,
se os funcionários tiverem bom desempenho, podem
sobreviver a um processo de terceirização", afirma
Priscilla Telles, da Manager. Segundo ela, é importante
também administrar o dia-a-dia e as tensões dos fun-
cionários que permaneceram na empresa. "O ambien-
te interno normalmente sofre um impacto negativo
muito forte com a terceirização. O ideal é que todo o
processo seja transparente e que fique claro quais são
os objetivos da empresa e as perspectivas dos que fica-
ram", ressalta a consultora.

A ESCOLHA DO PARCEIRO

Novamente de acordo com a pesquisa do Cenam, 78%
das organizações que aderiram ao modelo do outsourdng
afirmam que as empresas prestadoras de serviços
terceirizados não atendem às suas expectativas quanto à
avaliação periódica e à identificação dos índices de desem-
penho dos serviços terceirizados. O descontentamento com
as prestadoras de serviços é recorrente em qualquer área-
e não é diferente no setor educacional.

A Unicamp, por exemplo, precisou substituir mais
de uma vez as empresas de segurança - área em que ain-
da há 40% de funcionários próprios e concursados - por
não conseguir que se adaptassem às necessidades dife-

renciadas de uma universidade
de porte gigantesco. "A expe-
riência com as empresas tercei-
rizadas não foi tão boa no co-
meço. Tivemos que qualificá-
las para trabalhar no nosso rit-
mo", afirma Rodrigues. Mas, se-
gundo ele, essas experiências
não conseguiram demover a
universidade da intenção de
terceirizar esses setores. "Eu não
tenho dúvida de que fazemos
mal a atividade operacional e
de que precisamos terceirizar o
operacional. Nossa saída é qua-
lificar os funcionários tercei-
rizados para se adaptarem às
nossas necessidades", explica o
pró-reitor. Seguindo esse pro-
cesso, a universidade, que já
teve 12 mil funcionários, hoje
funciona bem com 7 mil.

Apesar da experiência de tentativa e erro ainda ser
freqüente na contratação de serviços terceirizados nas
IES, a tendência - e a recomendação dos especialistas -
é de muita cautela na hora de contratá-los.

Para a escolha de um parceiro ideal, é necessário
fazer um levantamento detalhado do histórico da em-
presa, uma espécie de auditoria para verificar uma sé-
rie de detalhes. "É importante verificar se a empresa paga
aos funcionários o piso da categoria, se paga os encar-
gos trabalhistas, se não está explorando os recursos
humanos e recolhe todos os impostos", recomenda
Adriano Dutra, presidente do Instituto de Certificação,
Empregabilidade e Adequação da Terceirização (Iceat).
Também é recomendável verificar se a empresa de
terceirização apresenta um nível muito alto de depen-
dência econômica do parceiro - se a prestadora de ser-
viços tiver um único ou poucos cliente, isso pode signi-
ficar, caso haja o encerramento do contrato, a geração
de um preocupante passivo trabalhista para a IES.

Uma das soluções encontradas para profissionalizar
o setor de terceirizações foi a criação de um selo de
certificação para esse tipo de serviço. A iniciativa do
Iceat acaba de ser lançada e tem o objetivo de assegurar
aos contratantes de que as empresas certificadas conhe-
cem bem a atividade de terceirização, não sonegam im-
postos e não têm históricos de lesões em nível econô-
mico aos parceiros. "Para conceder a certificação, fare-
mos análise fiscal, tributária, trabalhista e legal das em-
presas. Será uma espécie de auditoria periódica sem pre-
cedentes em outros países", afirma Dutra. •
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