
FERRAMENTAS QUE
DIMINUEM RISCOS

C
ontratar mão-de-obra tercei-
rizada pode trazer sérios ris-
cos para uma empresa, desde
que não sejam observados al-

guns cuidados nesse processo. Para evitar
problemas futuros e por essa razão, nem
sempre é algo recomendado. No entanto,
algumas organizações não têm como fu-
gir desse modelo. É o caso de atividades
que apresentam sazonalidade, o que torna
financeiramente inviável ter o mesmo nú-
mero de funcionários ao longo do ano ou
de atividades muito especializadas feitas de
forma apenas pontual em grandes projetos.

O caminho que as empresas forçadas a
recorrer a essa mão-de-obra têm para reduzir
os riscos com possíveis problemas é o uso
dos chamados softwares para gestão de ter-
ceiros. O nome identifica um guarda-chuva
que abriga produtos para atender situações
com diferentes níveis de complexidade.

As funcionalidades contempladas tipica-
mente são as básicas: cadastramento de can-
didatos; contratações; controle de freqüência;
recolhimento de impostos; contratos; dispen-
sas. Os clientes têm também a opção de ad-
quirir esses aplicativos tanto no formato de
licenças de uso quanto no de serviços (SaaS).

O nível intermediário em termos de com-
plexidade são famílias de produtos separa-
das dos aplicativos de gestão. Neles estão as
mesmas funcionalidades existentes nos mó-
dulos incorporados (embedded) nos sistemas
de gestão dos fornecedores. Só que num nível
maior de detalhamento e também com capa-
cidade de integração com os ERP das gran-

des multinacionais. O nível mais alto é o de
produtos mais avançados desenhados para
atender situações de grande complexidade.

O que explica o número relativamen-
te grande de fornecedores de sistemas para
gestão de terceiros no Brasil é uma demanda
potencial forte. O exemplo emblemático é o
das terceirizações de trabalhos de desenvolvi-
mento de software por parte de grandes bancos
comerciais, organizações do varejo, indústria
em geral e também órgãos públicos.

Outro setor com forte demanda para ferra-
mentas de gestão de terceiros é o de call cen-
ters. A necessidade atender regulamentações
novas como a que prevê tempo máximo de
atendimento e ainda atender picos de deman-
da o tornam um terreno fértil para receber pro-
postas como a do posto de serviço digital que
facilita muito o uso de mão-de-obra informal.

A lista de setores que usam muito servi-
ços de terceiros para atender picos de de-

manda no mercado brasileiro inclui também
o setor de construção civil, que é muito gran-
de. Dele fazem parte grandes empreiteiras,
empresas de montagem industrial, firmas de
engenharia, escritórios de arquitetura, incor-
poradoras e construtoras de imóveis.

O comércio varejista é outro terreno fértil
para o uso de mão-de-obra temporária. Nele,
em vez de um, há, ao longo do ano, vários pe-
ríodos de pico. Um é o Carnaval, outro é a Pás-
coa. Depois vêm, em seqüência Dia das Mães,
das Crianças, dos Pais até culminar com a fase
mais forte que é o das festas do fim do ano.

Embora setores como os da construção ci-
vil e comércio não tenham necessidades de
sistemas de gestão complexo como acontece
com as fábricas de software e as operadoras
de serviços de relacionamento, eles criam de-
manda para aplicativos mais simples de ges-
tão de terceiros como os embutidos nos sis-
temas de gestão (ERP) tradicionais. (JPM) •

Text Box
Ferramentas que Diminuem Riscos. Corporação, São Paulo, p. 28, ano 4, n. 4, p. 28, 2008.




