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Empresa dá a receita para uma transição que não provoque estragos na força de 
trabalho. Especializada em tecnologia da informação, a advogada e matemática Maria 
Aparecida Carpeggiani sempre trabalhou na mesma empresa em seus 21 anos de 
atividade profissional. Mas nos últimos cinco anos trocou de patrão duas vezes. A 
primeira em 1998, quando a Telesp – onde estava desde 1982 – foi privatizada e 
passou às mãos da multinacional espanhola Telefónica. A segunda, em janeiro de 
2001, quando foi terceirizado o departamento de informática. Ela continuou a trabalhar 
nas mesmas instalações, mas como funcionária da EDS, empresa norte-americana 
especializada em serviços de TI.  
 
Mais que o temor do desemprego - que alterou o clima interno de trabalho de extrema 
cooperação para acirrada competitividade, Maria Aparecida teve de lidar com a 
mudança de gestão organizacional. Não se intimidou e aproveitou o momento de 
transição para conquistar novas oportunidades de crescimento profissional. "Na 
privatização, perdi algumas amizades porque cada um queria mostrar que fazia mais 
que o outro para garantir sua vaga. Mas com a terceirização consegui dar uma guinada 
no meu plano de carreira. De analista de sistemas, passei a administradora de 
contratos da Telefonica com seus fornecedores".  
 
Hoje já trabalhando dentro das instalações da EDS, Maria Aparecida sabe que seu 
profundo conhecimento da empresa, não só operacional, mas organizacional, foi 
considerado um fator importante para o sucesso da terceirização. "É uma grande 
vantagem que os profissionais do cliente, em especial os talentos que desempenham 
funções críticas, venham para a EDS. Não faz sentido dispensá-los na hora da 
terceirização", afirma Marcia Simão, vice-presidente de recursos humanos da EDS 
Brasil e nomeada para dirigir essa área em toda a América Latina.  
 
Na empresa há 17 anos, Marcia já administrou a terceirização dos serviços de 
tecnologia da informação de empresas dos mais diferentes segmentos: General 
Motors, ABN Amro, Xerox, Visanet, Delphi, Net, Editora Abril. Desde 1985, quando 
ingressou no País, são mais de 1.521 "transicionados" entre os mais de 6 mil 
funcionários.  
 
Por ser uma empresa de serviços, é preciso conhecer profundamente o negócio do 
cliente para manter sua competitividade no mercado, enfatiza Marcia. Por isso, a 
importância de fazer um processo de terceirização criterioso. A executiva diz que é 
cada vez mais raro uma empresa terceirizar parte das atividades apenas para cortar 
custos, via redução de pessoal. A prática, conhecida como "downsizing", provocou 
estragos na mão-de-obra em termos de compromisso e de produtividade da força de 
trabalho, efeito da perda de empregos e do aumento da angústia entre os 
sobreviventes do corte.  
 
Segundo Marcia, a EDS contrata praticamente todos os funcionários que estão dentro 
do escopo da terceirização, definido pelo cliente. "É valioso não só para a EDS, mas 
também para o profissional. Em geral, ele opera em um departamento que não faz 
parte da atividade principal da companhia e passa a trabalhar em uma empresa em 
que o foco do negócio é a tecnologia da informação. Ganha em aprendizagem e passa 
a conviver com grande diversidade de sistemas e de realidades culturais."  
 



Os "transicionados" que ocupam funções gerenciais continuam a trabalhar, em 
pequenas equipes, dentro da casa do cliente, acompanhando o dia-a-dia da empresa. 
Os responsáveis pela parte técnica de infra-estrutura, de computadores a redes de 
gerenciamento de informações e centros de processamento de dados (conhecidos 
como a turma do hardware), e de desenvolvimento de sistemas e de soluções (a turma 
do software) são transferidos para centrais da EDS, espalhadas por São Paulo, 
Florianópolis e Rio de Janeiro.  
 
Os novos funcionários da EDS têm oport unidade, inclusive, de trabalhar em outros 
projetos, ampliando sua experiência. Segundo Marcia, a terceirização de toda a infra -
estrutura de tecnologia da informação da Telefonica envolveu ao redor de 450 
funcionários.  
 
O processo de transição se dá, usualmente, em três fases. Antes de o cliente assinar o 
contrato, o líder EDS (gerente de conta) que vai cuidar desse cliente, junto com 
profissionais do setor de recursos humanos, trabalha o projeto de transição com os 
executivos do cliente. É quando a EDS apresenta sua política de gestão de pessoas. Na 
seqüência, quando o contrato já está em fase final de negociação, a EDS levanta o 
perfil dos funcionários da empresa-cliente, as práticas de RH adotadas, quais pessoas 
estão no escopo do projeto, quais apresentam baixo desempenho, e a política de 
salários e benefícios. É feita então uma análise comparativa do que existe na empresa 
e o que existe na EDS.  
 
A comunicação da terceirização é considerada um momento delicado no processo e é 
feita em conjunto pelos principais executivos das duas empresas. O executivo principal 
da que está terceirizando expõe a todos os funcionários a decisão de negócio tomada 
em função da necessidade de melhorar o produto final e o atendimento ao cliente. Os 
executivos da EDS fazem uma apresentação institucional da empresa, sua política de 
RH, suas propostas e benefícios, como será a transição e um passo-a-passo com datas 
definidas.  
 
Depois são feitas reuniões em separado com cada funcionário a ser terceirizado, em 
que participam o líder da EDS e um profissional de RH. Na ocasião, é apresentado o 
que se espera daquele funcionário, o cargo, qual a função que vai desempenhar e qual 
a oferta de remuneração e benefícios.  
 
A demissão ocorre em um determinado dia e, de maneira sincronizada, a contratação 
pela EDS se dá no dia seguinte. "Normalmente todas as pessoas convidadas para 
participar da EDS vêm. O pacote de remuneração é competitivo em relação ao 
mercado de tecnologia da informação e a proposta é interessante em termos de 
progressão de carreira."  
 
A EDS, uma das líderes mundiais em serviços de TI, com faturamento global de US$ 
21,5 bilhões em 2002, apóia sua gestão de pessoas em remuneração vinculada ao 
desempenho, promoção preferencial aos funcionários internos, oportunidades iguais, 
política de portas abertas na comunicação e ética nos negócios.  
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