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A terceirização é normalmente
a maneira que as empresas encon-
tram de se livrar dos problemas
que não conseguem resolver sozi-
nhas. Foi isso que Michael Dell, um
dos grandes inovadores da indús-
tria de computadores, disse à "Har-
vard Business Review" em 1998.

Dell referia-se principalmente
ao negócio de tecnologia da infor-
mação (TI na sigla em inglês); mas
de quantas instâncias da terceiriza-
ção, seja em IT ou outras atividades,
você se lembra? "O caso clássico",
disse Dell ao jornal, "é a companhia
com 2.000 pessoas no departa-
mento de U. Ninguém sabe o que
eles fazem. A solução: terceirizar a
IT para um provedor de serviços,
que com sorte vai arrumá-la. Mas se
você olhar o que acontece cinco
anos depois, não se tem necessaria-
mente um quadro agradável."

Faz cinco anos que Dell disse isso,
e ele está certo — não é um quadro
agradável. Uma pesquisa interna-
cional feita pela PA Consulting no
ano passado descobriu que 66% das
companhias ficaram desapontadas
com seus contratos de terceirização.
Apenas 39% delas disseram que re-
novariam os contratos com fornece-
dores terceirizados e 15% disseram
que planejavam reativar os departa-
mentos internos.

Na sexta-feira, a Network Rail,
controladora da infraestrutura fer-
roviária do Reino Unido, decidiu re-
tomar três contratos de manuten-
ção de ferrovias depois que a Jarvis,
uma empreiteira citada nas notícias
de um acidente fatal e dois descarri-
lamentos, decidiu abrir mão deles.

Não são só as empresas que es-
tão insatisfeitas com a terceiriza-
ção. Fale com a crescente multidão
de clientes insatisfeitos com os ser-
viços que recebem dos bancos,

companhias aéreas e de serviços
públicos, e você terá uma mostra
da ira provocada pelo relaciona-
mento com call centers adminis-
trados por empresas contratadas.

O que deu errado? A terceiriza-
ção começou como um grupo de
princípios sólidos que funciona-
vam quando implementados por
administradores competentes. En-
tão, porém, a terceirização seguiu
o caminho de todas as tendências
da administração: gerentes menos
competentes entraram na área
porque ela estava na moda, por-
que consultores disseram a eles
que era uma boa idéia, e — acima
de tudo—porque parecia a manei-
ra perfeita de cortar custos.

A terceirização tornou-se ape-
nas uma outra mania, disse Mi-
chael Porter, professor da Harvard
Business School, na semana passa-
da. Muitas das empresas que
acham que podem cortar custos
acabam desapontadas. O que pa-
rece um bom negócio quando um
provedor de serviços sugere um
preço, acaba se mostrando bem
mais caro quando o contrato vai
ser renovado.

Nesse estágio, o poder de nego-
ciação já mudou. As companhias
que terceirizam seus serviços com
freqüência perdem a capacidade
de fazer o trabalho por conta pró-
pria. O provedor de serviços está
numa posição forte para exigir um
preço maior, diz o professor Porter,
apesar da perda do controle sobre a
qualidade do trabalho realizado.

Para repensar a terceirização,
precisamos voltar ao início. Ela não
é novidade; tem sido uma das cons-
tantes da história industrial. Con-
forme afirmam John Micklethwait
e Adrian Wooldridge em seu livro
"The Company", Hemy Ford era
dono das terras nas quais pastavam
as ovelhas que produziam a lã utili-
zada nos bancos e seus automóveis.
John D. Rockefeller era dono das
florestas que produziam a madeira

da qual eram feitos os barris de sua
companhia de petróleo.

Na medida que as companhias
se desenvolvem, elas começam a se
concentrar em apenas parte do
processo, projetando e montando
automóveis, ou explorando petró-
leo, ao mesmo tempo que com-
pram a lã ou os barris de terceiros.

Em anos recentes, face à pressão
dos custos, as empresas começa-
ram a fazer outras perguntas: será
que precisamos ter um staff de se-
gurança próprio, ou podemos
comprar o serviço? E por que pre-
cisamos contratar funcionários
para o restaurante se existem com-
panhias de catering que não fazem
outra coisa?

Na medida que a tecnologia de
computação ficou mais complexa,
as empresas voltaram-se para os
provedores de tecnologia da infor-
mação e consultores, para que es-
tes façam o trabalho por elas. Esses
fornecedores sabiam onde com-
prar os equipamentos mais mo-
dernos e como instalá-los, integrá-
los e mantê-los.

Acontece que nem sempre eles
sabiam. Com freqüência esses pro-
vedores de U não conseguiam co-
locar os sistemas para funcionar;
parece que eles não tinham enten-
dimento do negócio que os estava
usando. Disputas entre funcioná-
rios contratados e provedores de IT
se tornaram elementos da vida
corporativa moderna.

O ponto que muitas empresas pa-
recem perder em relação à terceiri-
zação é que ela não representa o fim
da administração de uma atividade
e sim o começo da administração
dela de uma forma diferente, e sem-
pre mais difícil.

Ao invés de garantir que seus pró-
prios funcionários estão fazendo seu
trabalho de maneira adequada, você
tem que ter certeza que outra pessoa
está. E você tem de fazer isso sem ins-
trumentos familiares como a con-
tratação, demissão, promoção e re-

compensa. Você pode discutir com
um fornecedor terceirizado e amea-
çar substituí-lo, mas uma vez que
eles se intrometeram na sua organi-
zação e sistemas, isso não é sempre
fácil de ser feito.

Você pode firmar "acordos de
manutenção do nível de serviço",
especificando em detalhes o que
espera, mas estes são instrumentos
cegos e lidam com o fraco desem-
penho apenas depois que ele ocor-
reu. Algumas companhias man-
têm boas relações com seus forne-
cedores de serviços, mas essa é
uma tarefa para os altamente ha-
bilidosos, especialmente quando
o provedor de serviços está em ou-
tro continente. Conforme disse Mi-
chael Dell, companhias que tercei
rizam sempre transformam um
problema que elas não podem ad-
ministrar em outro que elas po-
dem administrar ainda menos.

Outra coisa que as empresas
precisam fazer é voltar ao princí-
pio básico de que nunca devem
terceirizar o que é mais importan-
te. Isso não é sempre o que parece.
A manutenção de ferrovias pode
ser uma tarefa secundária para
uma companhia ferroviária, uma
que os consultores descreveriam
como "non-core". Mas o que a
companhia ferroviária está na ver-
dade terceirizando é a sua reputa-
ção de segurança, e nada é mais
importante do que isso.

Há outra coisa essencial para
qualquer negócio: os clientes. Ape-
nas através de um contato cons-
tante e próximo com os clientes
uma empresa pode não apenas
fornecer um serviço decente, mas
também detectar para onde o ne-
gócio está indo.

O fato de muitas acharem que
podem transferir com segurança
essa tarefa para terceiros—com as
lúgubres conseqüências que esta-
mos vendo hoje — será uma fonte
de espanto para os historiadores
econômicos do futuro.


