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Tenho sido confrontado, nos últimos anos, com questionamento de empresários, confusos diante 
de pressões ou informações desencontradas a respeito do que se deve terceirizar e qual o 
resultado esperado de uma terceirização.  
 
A resposta é complexa. Deve-se ter cuidado com chavões prontos como "A terceirização de TI é 
um imperativo" ou "Ela não traz benefício". Como primeira abordagem, vale rever o próprio 
conceito de terceirização.  
 
Se várias empresas juntarem esforços para uma atividade qualquer, digamos processamento da 
contabilidade, obterão vantagens econômicas e técnicas: 1) redução de custo por ganho de escala 
e poder de negociação; 2) atualização tecnológica, melhoria de processos e treinamento de 
pessoal por poder de investimento.  
 
Se é praticamente inviável a cooperação entre várias empresas com vistas à criação de escala, é 
plenamente viável que um terceiro (empresa de terceirização) tome para si a responsabilidade de 
criar escala e forneça o serviço. Com vantagem adicional: foco no negócio pela liberação de 
investimentos e esforços antes alocados a esses serviços.  
 
Têm-se aí as três vantagens históricas da terceirização: redução de custo, melhoria da qualidade 
e foco no negócio.  
 
Vale rever como essas vantagens podem se compor em diferentes dosagens e também o que há 
de verdade e mito a respeito da terceirização.  
 
Redução de custo: não é verdade que a terceirização produz automaticamente redução de custo. 
Pode ser interessante terceirizar um serviço com custo superior, caso se pretenda elevar o nível 
de qualidade para patamar compatível ou superior ao do mercado. A regra, portanto, é ver a 
terceirização sob todos os ângulos, não se limitando exclusivamente ao seu custo direto.  
 
Melhoria da qualidade: outro mito é que não é possível igualar a customização de uma atividade 
internalizada ou, reciprocamente, não se pode igualar a excelência dos serviços terceirizados. 
Qualquer empresa pode elevar ilimitadamente a qualidade de um serviço elevando ilimitadamente 
o investimento nesse serviço. O que acontece é que as empresas de terceirização têm poder de 
investimento e competência enorme no que fazem e, ao mesmo tempo, flexibilidade para 
acomodar customizações. Portanto, vale a regra: para custos substancialmente iguais o serviço 
terceirizado tende a ter melhor qualidade.  
 
Foco no negócio: existe o mito de que não se deve terceirizar o core business da empresa. Não é 
verdade. Empresas de cartão terceirizam seu sistema de captura e autorização de transações; 
fábricas de PCs não fabricam uma única peça; e, supra -sumo da terceirização, no sistema de 
franquia terceiriza-se até o próprio negócio!  
 
Não existe norma quanto ao que se pode terceirizar, mas sim quanto ao que se deve terceirizar. A 
regra é que é possível terceirizar qualquer coisa, contanto que faça sentido do ponto de vista 
econômico-financeiro e se foque naquilo que realmente é essencial. O limite das responsabilidades 
é prerrogativa da empresa contratante.  
 
Uma maneira prática de se iniciar um processo de terceirização é: 1) recortar muito bem a 
atividade que se deseja terceirizar e as fronteiras de responsabilidades; 2) definir o nível exato de 
qualidade que se deseja, pois, se estiver muito abaixo ou muito acima dos padrões de mercado, 
não se terá grandes reduções de custo; 3) escolher parâmetros de medição e remuneração dos 
serviços.  



 
A terceirização deve ser utilizada extraindo o máximo de suas vantagens como meio de obter 
competitividade. Ela é uma realidade e está crescendo continuamente.  
 
Como cenário-limite pode-se prever o surgimento de negócios totalmente virtuais, sem sede, sem 
dono, sem acionistas e até mesmo sem nome.  
 
Todas as atividades ligadas ao negócio, inclusive as de gestão, estarão pulverizadas por inúmeras 
empresas, sem que nenhuma delas tenha por si só o controle. Neste último limite, a própria 
terceirização se extinguirá para dar lugar a um novo modelo econômico, ainda mais otimizado do 
que o atual.  
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