
Vínculos Frágeis 
Luciana Calaza 
 
Especialistas avaliam até que ponto profissionais terceirizados têm compromisso com a empresa 
em que prestam serviços. E discutem o que fazer para integrá-los. 
 
Que há falta de ética, nem se discute. Mas o vazamento de informações confidenciais, que foram 
vendidas por um técnico de som terceirizado da Câmara dos Deputados, coloca em debate, mais 
uma vez, a terceirização nas empresas. Se, por um lado, as companhias buscam um sistema que 
lhes garanta economia de custos e parceria com firmas que detêm conhecimento numa 
determinada atividade, por outro, recebem — digamos — um estranho no seu ninho. Afinal, até 
que ponto esses empregados têm compromisso com a empresa em que prestam serviços? 
 
Na maioria das grandes companhias, dizem diretores, o processo de terceirização das atividades-
meio é praticamente um caminho sem volta. Quem ganha com isso são as pequenas e médias 
empresas de serviços, que estão diante de um mercado maior. Agora, de fato, destacam 
empresários das duas pontas, o sucesso desse modelo depende de uma política de envolvimento 
dos profissionais terceirizados com a companhia em que são enviados para trabalhar. 
 
Treinamentos precisam ser direcionados a todos  
 
— Não posso fazer ingerências na mão-de-obra terceirizada, na medida em que não sou o patrão 
desses trabalhadores. Por isso, preciso investir no mapeamento de riscos no meu ambiente de 
trabalho — destaca Rodrigo Braga, gerente jurídico regional da Companhia Vale do Rio Doce para 
o Espírito Santo e Região Nordeste. 
 
Para Braga, o primeiro passo deste processo é concentrar esforços na escolha da empresa 
prestadora de serviços, checando itens como experiência de mercado, idoneidade técnica, lastro 
financeiro, capital social e responsabilidade sócio-ambiental. Mas só isso não é o bastante: 
 
— Nossa política envolve treinamentos para nossos funcionários, programas de segurança no 
trabalho e de qualidade de vida. E compartilhamos essas ferramentas com os terceirizados. 
Quando adotamos esta postura, estamos tentando fortalecer o vínculo entre estes profissionais e 
a Vale — diz o gerente jurídico da companhia.  
 
Celem Garroucho, especialista de contratação de serviços da Companhia Siderúrgica Tubarão 
(CST), também afirma que a principal preocupação das tomadoras de serviços deve ser não 
deixar que os terceirizados se sintam num patamar inferior ao dos demais. Afinal, a empresa 
chega a ter em torno de 4,5 mil terceirizados para 3,5 mil funcionários próprios: 
 
— A alimentação, o transporte, os investimentos em qualificação, a assistência médica, entre 
outros benefícios dados ao quadro permanente, precisam ser semelhantes, se não iguais. A 
prática de remuneração também deve ser igualitária. Na CST, oferecemos participação nos lucros, 
então nossas terceirizadas também têm que oferecer. 
 
Responsabilidade será da contratante, diz procurador 
 
O executivo informa que a CST já rompeu contratos com prestadoras de serviços por causa da 
falta de compromisso dos empregados: 
 
— Fomos aprimorando as parcerias. E, logicamente, as atividades ligadas à inteligência do 
negócio estão sob nossa própria administração.  
 
Garroucho explica ainda que mensalmente é feita uma avaliação de desempenho da terceirizada. 
Este exame checa se todas as políticas adotadas por ela condizem com o que foi acordado: 



— Se ela tiver uma média de 8 a 10, tem a preferência na renovação do contrato. 
 
Mesmo com todas essas ações, para o procurador do Ministério Público do Trabalho do Rio de 
Janeiro (MPT/RJ), Cássio Casagrande, a terceirização deve ser muito bem estudada. Afinal, a 
responsabilidade em relação a terceiros sempre será da empresa tomadora de serviços:  
 
— Se um banco terceiriza o processamento de dados bancários, prática comum nesse setor, e o 
funcionário divulga o conteúdo de um cheque que passou por suas mãos, o cliente vai processar o 
banco. Claro que o banco poderá entrar com uma ação contra a terceirizada para ser ressarcido 
do prejuízo. Mas sua imagem já terá sido abalada. 
 
Na outra ponta, empresas especializadas em terceirização tentam se aprimorar. A gerente de 
desenvolvimento de pessoal da Personal Service, Fátima Sanchez, conta que a empresa tem 
métodos de análise de perfil para as diferentes funções e isso inclui testes de tendências de 
integridade: 
 
— Temos cerca de 20 testes, não só de ética, mas de inteligência lógica, verbal etc., para serem 
aplicados de acordo com o cargo. No momento, estamos fazendo uma convenção sobre ética. O 
terceirizado deve conhecer muito bem o código de conduta da empregadora e o da empresa 
tomadora de serviços. 
  
Plano de carreira para reter os terceirizados 
 
Pequenas prestadoras de serviços devem investir em motivação para não perder seus bons 
profissionais. 
 
Enquanto as grandes companhias tentam minimizar os riscos com a integração dos profissionais 
terceirizados, micro, pequenas e médias empresas que viram na terceirização um filão para 
conquistar grandes clientes devem ficar atentas para não perder seus bons profissionais. Afinal, 
pode despertar neles o desejo de ser efetivado pela contratante.  
 
— Isso é o resultado da falta de planos de carreira para o funcionário. A possibilidade de ascensão 
é um aspecto relevante para reter talentos, já que motiva o profissional — acentua Fátima 
Sanchez, gerente de Desenvolvimento de pessoal da Personal Service.  
 
Cláudio Guaranys, presidente da Brascan Shopping Centers — empresa que há mais de dez anos 
passou a terceirizar todos os serviços — diz que o investimento no desenvolvimento do 
terceirizado é um dos critérios avaliados. A rede administra quatro shoppings no Rio, entre eles o 
Rio Sul, e um em São Paulo.  
 
— Também fazemos nossa parte, ministramos treinamento para todos os funcionários 
terceirizados antes que eles cheguem aos shopping centers e, depois, constantemente.  
 
Os setores mais terceirizados, explicam os especialistas, são os de limpeza, segurança, 
alimentação, recrutamento e seleção, assessorias jurídica, fiscal, tributária e de comunicação, 
tecnologia, vendas e atendimento ao cliente.  
 
Como pessoa jurídica, o profissional perde direitos  
 
A terceirização pode ser feita entre contratantes e ex-funcionários que abram sua própria 
empresa. Apesar de, neste caso, os profissionais perderem os direitos trabalhistas garantidos pela 
CLT, muitas empresas têm recorrido a essa saída, que acaba sendo aceita por trabalhadores.  
 
— Nesse caso, o profissional tem conhecimento específico da empresa e a sintonia esperada, pois 
já conhece a cultura e a filosofia da organização — diz o consultor empresarial Mauro Seabra.  



Para prestar serviço para grandes empresas, é preciso ter know-how. No Senac, conta o 
superintendente administrativo, Artur Motta, a escolha das terceirizadas é feita por concorrência 
pública, exigência do Tribunal de Contas da União. A empresa, diz Motta, precisa comprovar que 
tem expertise:  
 
— A seleção é rigorosa, e o preço, determinante. Mas conta muito que a cultura da empresa seja 
semelhante à nossa. 

 
 
Leia Mais 
 
Para jovens emrpeendedores  
  
O Programa Iniciativa Jovem, que visa a revelar jovens empreendedores, recebe inscrições até 9 
de junho. Os selecionados participam de workshops e bate-papos com empresários, além de 
receberem consultoria, com o objetivo de desenvolver um plano de negócio. Informações no 
www.iniciativajovem.org.br. O programa é desenvolvido pelo Grupo Shell e está presente em mais 
de 25 países. 
  
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 28 maio 2006, Boa Chance, p. 1 e 3. 
 


