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Como atender às exigências para que a terceirização possa sobreviver. Hoje, no 
mundo empresarial, é constante o avanço da terceirização. Esta ferramenta de 
gestão, antes de utilização restrita aos serviços mais distantes da atividade-fim das 
empresas, já chegou às áreas tidas como nobres nas organizações, principalmente 
a produção. Neste novo cenário surge uma série de necessidades para que a 
terceirização possa sobreviver. Uma das mais importantes é o correto 
gerenciamento do processo, sob pena de ser decretada a falência desse mecanismo 
indispensável na redução de custos e no aumento da competitividade. É aí que se 
impõe a quarteirização, ou seja, a delegação da gestão do relacionamento com 
terceiros a uma empresa especializada. A quarteirização permite estabelecer 
estruturas eficazes para absorver os ganhos com a compra intensiva dos serviços e 
criar condições que permitam a prática da melhoria contínua.  
 
Até o final da década de 90 os profissionais ligados ao gerenciamento de contratos 
terceirizados estavam preocupados exclusivamente com os aspectos genéricos e 
formais da contratação, com o instrumento contratual e o risco jurídico do 
relacionamento. Essa postura foi induzida, em grande parte, por consultorias ditas 
especializadas ou por orientação dos departamentos jurídicos internos das 
empresas tomadoras dos serviços. Os conceitos do meio legal e contratual eram 
excessivamente valorizados em detrimento dos aspectos administrativos, 
operacionais e gerenciais da relação com os terceiros. Os responsáveis pela gestão 
atuavam, portanto, como meros controladores do contrato ou da contratação.  
 
Hoje é evidente que as empresas precisam administrar sua rede de 
relacionamentos, estabelecendo uma política de qualidade total e utilizando 
inclusive, como ferramenta básica, os conceitos já consagrados no Programa 5 S, 
desenvolvido originariamente pelas empresas japonesas e ainda utilizado em 
grande escala pela comunidade empresarial brasileira. A empresa deverá 
estabelecer uma cultura voltada para a qualidade final dos serviços e para o 
fortalecimento do vínculo com seus parceiros, capaz de incutir no terceiro um 
elevado grau de comprometimento com a eficiência nos resultados e obtenção das 
metas fixadas no momento da contratação.  
 
Adaptados à quarteirização, os 5 "S" traduzem-se da seguinte forma:  
 
1) Senso de utilização – Deve ser criada uma rotina para abastecer o terceiro de 
todas as informações indispensáveis ao bom andamento dos serviços, em especial 
em relação às normas técnicas e operacionais. É fundamental deixar claro a política 
da companhia e suas expectativas, enfocando seu planejamento estratégico. 
Administrar as informações não significa apenas repassar o que está escrito no 
contrato, pois muitas vezes a dinâmica operacional do dia-a-dia torna obsoleta a 
regra estabelecida no instrumento contratual. Lembre-se de que muitas vezes 
outras informações relativas à empresa são importantes para o amadurecimento e 
fortalecimento da relação, sensibilizando e motivando o terceiro, por mais que não 
guarde relação direta com o contrato. Por exemplo: metas, mercado, política 
organizacional, desempenho, etc.  
 
2) Senso de ordenação – É preciso estabelecer um perfeito entrosamento entre as 
interfaces do relacionamento, elegendo-se o que é prioritário e o canal de 
informações/orientações a ser utilizado na hipótese de necessidade de 
esclarecimentos em situações de imprevistos. Proatividade, fácil acesso e 
imediatividade deverão ser a marca principal nessa etapa, pois muitas vezes, pela 
falha no processo de delegação e recebimento das solicitações, criam-se custos 
desnecessários e atrasos no atendimento dos serviços. Deve-se criar um canal full-



time no relacionamento, permitindo que o prestador possa transitar livremente na 
empresa e dirigir-se ao gestor do contrato com naturalidade sempre que for 
preciso.  
 
3) Senso de limpeza – A limpeza ou depuração constante do contrato possibilita sua 
atualização, colocando-se também novas regras geradas após a contratação 
originária, resguardando a empresa contratualmente. O relacionamento é dinâmico, 
e muitas vezes o que está escrito acaba se distanciando da realidade. Por isso é 
importante conferir periodicamente se as regras de comportamento estabelecidas 
no instrumento contratual ainda estão sendo utilizadas no plano da realidade. 
Muitas vezes, pela inexistência de limpeza no que fica obsoleto, onera-se a 
empresa no ambiente econômico e corre-se risco jurídico desnecessário.  
 
4) Senso de saúde – Este item refere-se à saúde jurídica, econômica e fiscal do 
relacionamento com o terceiro. A empresa tomadora deverá gerenciar a relação, 
preservando a garantia legal da contratação, por meio da inexistência de 
subordinação técnica, jurídica ou direta. A regularidade do terceiro deve ser aferida 
constantemente por meio de mecanismos eficazes, como auditorias periódicas. 
Administra-se, assim, o risco econômico da contratação.  
 
5) Senso de autodisciplina – Este é basicamente um processo cultural, de auto-
avaliação e revisão de metas que permite estabelecer uma política de melhoria 
contínua. Não basta simplesmente fazer o mínimo definido no instrumento 
contratual. O terceiro deverá ser provocado para agregar novos valores, 
preservando e aperfeiçoando o contrato. Deverá ficar claro que o prestador está em 
permanente avaliação, evitando-se a acomodação e o sentimento de estabilidade. É 
natural e aconselhável, nesta etapa, a elaboração de uma cartilha de padrões de 
procedimentos, estabelecendo-se regras a serem observadas.  
 
As empresas que pretendem lucrar com a terceirização e se manter dentro da 
legalidade deverão administrar o relacionamento, e não apenas o contrato; o risco 
econômico da contratação, e não somente o jurídico. Deverão ter a capacidade de 
analisar o cenário e o desempenho, deixando para trás a prática habitual de agir 
como meros controladores do cumprimento do contrato. A observação dos sensos 
acima destacados possibilitará o aperfeiçoamento permanente das relações entre 
tomador e prestador dentro dos parâmetros de eficiência.  
 
kicker: As empresas que pretendem lucrar com a terceirização deverão administrar 
o relacionamento, e não apenas o contrato  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21, 22, 23 e 24 abr. 2006. Opinião, p. 
A-3. 
 


