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Sua sobrevivência dependerá de uma real capacidade de inovação.  
 
O ano de 2005, vitimado pela crise política que impede reformas estruturais e marcado pelo 
avanço galopante da carga tributária sobre o Produto Interno Bruto (PIB) e pela recessão por 
subtrair de alguns segmentos a competitividade de mercado pela mortal defasagem cambial, 
deixa como legado uma dura mensagem para o mundo empresarial e seus administradores: rever 
posicionamentos ou morrer para o mercado.  
 
A mudança, em alguns casos mais agudos, passará pela substituição do negócio da organização. 
A empresa, para sobreviver, deixará de administrar bens tangíveis – como a produção, a 
manufatura –, reposicionando sua atividade direta, o melhor da sua inteligência, para bens e 
valores intangíveis, como gerir sua marca, informação, revisão de processo, agressividade 
comercial, gestão do conhecimento e educação empresarial. Ou seja, a sobrevivência da 
organização estará ancorada em sua real capacidade de inovação.  
 
Chamo esse movimento de reestruturação interna das empresas de descentralização de 
atividades-fim ou essenciais, delegando sua execução e gestão a parceiros especialistas, de 
terceirização plena. Esta, apesar de já ser usual em diversos países, ainda se apresenta como 
uma novidade na comunidade empresarial como um todo, especialmente a brasileira. Ela difere da 
pura transferência de serviços, tradicionalmente conhecida como terceirização – na verdade 
apenas terceirização simples –, em basicamente três níveis.  
 
O primeiro é a mudança conceitual interna do próprio processo de terceirização, passando a ser 
tratado como compra de produto, de solução, e não simples transferência de mão-de-obra.  
 
O segundo diz respeito à alteração no grau de responsabilidade dos parceiros fornecedores, que 
passam a compartilhar deveres e riscos pelo resultado do empreendimento em sua plenitude.  
 
O terceiro nível da mudança, desconhecido até mesmo pela grande maioria dos que se dizem 
especialistas no assunto – o que se comprova pela pouca prática efetiva no ambiente empresarial 
brasileiro –, resulta em um novo enquadramento jurídico desse tipo de vínculo contratual, uma 
vez que não se trata mais de uma situação de prestação de serviços, mas sim de parceria 
empresarial visando resultados.  
 
Com a terceirização via transferência de atividades, que requer contrato específico e uma 
definição precisa das normas técnicas e do relacionamento, a empresa contratante transforma-se 
numa gestora de células produtivas, modelo usualmente denominado de "fábrica dentro da 
fábrica" e largamente adotado nas indústrias automobilística, têxtil, calçadista, de alimentos e de 
bebidas.  
 
O novo Código Civil brasileiro consagrou esse modelo de contrato, afastando a restrição imposta 
em relação a delegação da atividade-fim da tomadora, ao regulamentar pioneiramente a compra 
de serviços e estabelecer em seu artigo 594 que "toda espécie de serviço ou trabalho lícito, 
material ou imaterial pode ser contratada mediante retribuição".  
 
Atento a essas oportunidades, é imprescindível conhecer as novas tendências e cuidados no 
âmbito da terceirização. Com esse intuito, o Iceat estará promovendo o Fórum Nacional 
Terceirização & Empresabilidade "O Estado da Arte e Evolução da Terceirização: Gerando 
Resultados e Racionalizando Custos em Mercados Competitivos".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 3 abr. 2006, Opinião, p. A-3. 


