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RESUMO 

Grandes empresas trabalham com atenção ao mercado para reduzir o custo da 

produção e atingir as metas estabelecidas. A gestão estratégica da terceirização tem 

sido vista como uma vantagem competitiva e podem “acelerar” a empresa em sua 

capacidade produtiva sem a necessidade de investimento de novos capitais; sem se 

preocupar em modernizar ou substituir suas máquinas e equipamentos ou mesmo 

ampliar suas instalações; centralizar esforços na área de sua vocação específica, 

procurando-se “obter economia de escala e redução do custo final de seu produto”; 

enfim, reduzir custos, melhorar a qualidade dos produtos e, evidentemente aumentar 

os lucros. Com a terceirização, a atenção da empresa é redirecionada para funções 

como a gerência da qualidade da produção de terceiros, do marketing e da 

distribuição. Entre os objetivos mais comuns associados aos processos de 

terceirização estão: redução de encargos sociais; promoção de mudanças 

organizacionais; racionalização produtiva (fixar-se no estratégico); especialização 

flexível (contratante apenas administra a relação fornecedor, produção e mercado) e 

quebra do movimento sindical. Dessa forma, o presente trabalho visa apresentar 

uma avalição a viabilidade da aplicação modelo de avalição de fornecedores de 

prestação de serviços, que podemos julgar importante porque auxiliam as três 

dimensões fundamentais para a sobrevivência das empresas hoje: qualidade, 

competitividade e produtividade como um mecanismo pelo qual a empresa passa a 

concentrar-se no que ela sabe fazer melhor, nas suas competências centrais, 

destinando às outras tarefas, secundárias e auxiliares a terceiros, o que se torna 

necessário a elaboração de um modelo de avaliação. Através de um estudo de caso 

o estudo foi realizado na Empresa X, uma mineradora que vem investindo na 

produção de minério de ferro, demandada por um mercado siderúrgico mundial em 

franco crescimento. Esta pesquisa permitiu identificar que uma avaliação consistente 

antecipa os custos e os benefícios do que vai ser feito e os recursos necessários 

para fazer o que se deseja e ainda mitiga riscos de todas as naturezas. 

 

Palavras-chave: Avaliação de prestadores de serviços, Terceirização, Gestão de 

Riscos terceirizados. 

 



 
 

ABSTRACT 

Large companies work with attention to the market to reduce the cost of production 

and achieve the goals set. The strategic management of outsourcing has been 

viewed as a competitive advantage and can " accelerate " the company in its 

production capacity without the need for new capital investment ; without worrying 

about upgrading or replacing their machines and equipment or expand their facilities ; 

centralizing efforts in the area of their specific vocation , trying to " achieve 

economies of scale and reduce the final cost of your product " , and finally, reduce 

costs, improve product quality , and of course increase profits . With outsourcing , the 

company's attention is redirected to functions such as the management of the 

production quality of third-party marketing and distribution. Among the most common 

goals associated with outsourcing processes are : reduction of social security , 

promotion of organizational changes ; productive rationalization ( set up in strategic) ; 

flexible specialization (contractor only manages the supplier relationship , production 

and market) and breakdown of the movement union . Thus , this paper aims to 

present an APPRAISAL the feasibility of applying model APPRAISAL suppliers of 

services , which we deemed important because they help the three dimensions 

essential to the survival of businesses today: quality , competitiveness and 

productivity as a mechanism by which the company will focus on what it does best , 

on their core competencies , assigning to other tasks , auxiliary and third parties, it is 

necessary to draw up an evaluation model . Through a case study was conducted at 

Company X , a mining company that is investing in the production of iron ore , 

demanded by the world steel market booming. This research identified that 

consistent evaluation anticipates the costs and benefits of what will be done and the 

resources to do what you want and also mitigates risks of all kinds . 

 

 

 

Key words : Evaluation Service , Outsourcing , Risk Management Outsourced . 
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1 INTRODUÇÃO 

Esta dissertação se insere em um tema de grande relevância para as organizações 

num mundo de alta competitividade: a gestão estratégica da terceirização de 

serviços. 

Com o crescimento da produtividade e da modernização de processos industriais, as 

empresas passaram a ter forte concorrência em seu setor, bem como a alta 

exigência dos clientes foi ficando cada vez maior. Esse fato leva às pessoas que 

produzem numa empresa a não só se preocuparem com a opinião dos clientes 

como também importar-se com o cenário futuro de uma organização que deve estar 

contido no planejamento estratégico, ou seja, nos benefícios do que vai ser realizado 

para fazer o que se deseja (recursos necessários como financeiros, humanos, 

tecnológicos, insumos e informações) (HITT, IRELAND, HOSKISSON, 2008; 

BATESON: HOFFMAN, 2008). 

Uma das etapas de elaboração do planejamento estratégico é odiagnóstico 

estratégico interno, ou seja, uma avaliação das forças e fraquezas da organização 

diante de uma auditoria de desempenho e resultados, bem como uma avaliação das 

estratégias implantadas, mantendo as que deram resultados positivos e 

reformulando as que apresentaram resultados negativos (HITT, IRELAND, 

HOSKISSON, 2008). 

Nesse contexto, a gestão estratégica da terceirização tem sido vista como uma 

vantagem competitiva, pois conformeOliveira (2005, p. 5) pode “acelerar” a empresa 

em sua capacidade produtiva sem a necessidade de investimento de novos capitais; 

sem se preocupar em modernizar ou substituir suas máquinas e equipamentos ou 

mesmo ampliar suas instalações; centralizar esforços na área de sua vocação 

específica, procurando-se “obter economia de escala e redução do custo final de seu 

produto”; enfim, reduzir custos, melhorar a qualidade dos produtos e, evidentemente 

aumentar os lucros. 

Com a terceirização, a atenção da empresa é redirecionada para funções como a 

gerência da qualidade da produção de terceiros, do marketing e da distribuição. 

Entre os objetivos mais comuns associados aos processos de terceirização estão: 

redução de encargos sociais; promoção de mudanças organizacionais; 
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racionalização produtiva (fixar-se no estratégico); especialização flexível (contratante 

apenas administra a relação fornecedor, produção e mercado) e quebra do 

movimento sindical. Araújo (2001) distingue dois modelos de produção em vigor: o 

tradicional ou da verticalização produtiva, no qual a garantia do produto ou serviço é 

operada mediante o controle acionário de alguns fornecedores e do próprio mercado 

numa estrutura verticalizada, e o moderno ou da horizontalização, em que a 

produção é estabelecida em função do mercado, sendo os fornecedores parceiros 

no processo produtivo. Nesse caso, o objetivo não é simplesmente fabricar numa 

ótica fordista, mas atender ao mercado, envolvendo nesse empreendimento tanto o 

público interno (mão-de-obra) como o externo (fornecedores, subcontratadas, etc.). 

A empresa trabalha com atenção ao mercado para reduzir o custo da produção e 

atingir a meta estabelecida. 

E, no que tange aos efeitos da terceirização, Araújo (2001), destaca os seguintes: 

barateamento e melhoria da qualidade dos serviços e produtos; aumento da 

eficiência empresarial (flexibilidade/agilidade decisória e produtiva); modernização 

dos fornecedores; parceirização dos elementos da cadeia produtiva; economia de 

escala; redução de impostos e encargos sociais; redução de empregados diretos; 

aumento do número de micros e pequenas empresas; degradação das condições de 

trabalho nas subcontratadas (salários, segurança e saúde, etc.); redução do número 

de associados e menor participação na vida sindical.  

Também é chamada a atenção para o fato de que, embora o termo terceirização 

envolva uma gama de ações, o seu atributo principal reside na transferência de 

funções/atividades da empresa origem para empresas destino (subcontratadas), e 

tanto podem ter por objeto etapas do processo produtivo da empresa origem, como 

apenas atividades/serviços de apoio (ARAUJO, 2001).  

Araújo (2001), comenta a sua abordagem da terceirização, dizendo que a mesma 

oferece um contraponto ao questionar se a integração de fato acabou. Apesar de a 

terceirização constituir um elemento de base no modelo de produção flexível, quase 

uma unanimidade na literatura gerencial, em muitos casos, o movimento que se 

observa é no sentido inverso, ou seja, de integração.  
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Mas, os fatores que restringem a integração são: perda de flexibilidade econômica e 

produtiva; aumento de custos quando não há plena utilização da capacidade 

instalada; vinculação a um tipo de matéria-prima, face à dificuldade de adaptações 

rápidas exigidas por novos insumos, resultado de mudanças de hábitos dos 

consumidores e desenvolvimento tecnológico, novo padrão competitivo, já que a 

integração vertical coloca as empresas em mercados onde o padrão competitivo é 

significativamente diferente do padrão da indústria original (ARAUJO, 2001; 

DELGADO, 2007).  

Os fatores estruturais que impulsionam à terceirização são: pagamento do bem ou 

serviço quando de sua efetiva utilização; ocupação dos segmentos mais rentáveis 

da cadeia produtiva; ganhos de especialização (eficiência superior das empresas 

especializadas); exploração das competências centrais das empresas; flexibilização 

da produção (possibilidade de alterar rapidamente itens como: composto dos 

produtos, tecnologia empregada; fornecedores); conversão de atividades artesanais 

em áreas integradas ao mercado; dificuldade de controlar algumas atividades (ex. 

frotas de veículos); necessidade de intensificar o uso de ativos; desenvolvimento 

tecnológico acelerado que inviabiliza a modernização de toda a cadeia produtiva e o 

encurtamento do ciclo de vida de produtos/processos e sua extrema diferenciação 

(ARAUJO, 2001; DELGADO, 2007).  

Nesse tipo de negócio, o sentido de barganha, ato por meio do qual se trocam ou 

transferem valores entra em cena, visto que o termo pode ser definido como o 

processo que geralmente ocorre durante o confronto entre duas partes e que 

permite que elas cheguem sistematicamente a uma solução diante de um acordo 

sobre um conjunto de objetivos e princípios, algumas regras de conduta, definição 

de algumas questões e uma pauta (CHIAVENATO, 2004). Por tudo isso pode-se 

inferir que a avaliação de fornecedores de serviços deve existir para que determine 

dois eixos de atitudes existentes num processo de terceirização: determinação 

(poder relativo + custos/benefícios) e cooperação (qualidade do relacionamento + 

interdependência) (RUSSO, 2007).  

Quando algo é muito importante para uma parte e ela tem um poder relativamente 

maior do que a outra parte, a determinação leva a um comportamento competitivo 

ou colaborador. Assim, uma avaliação de cálculo sobre cada situação - o que cada 
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um ganha ou perde – é necessária principalmente porque as relações entre serviços 

terceirizados devem ser pautadas na resposta da seguinte pergunta: Vale a pena 

terceirizar um serviço para esse fornecedor? 

O estudo foi realizado na Empresa X 1, uma mineradora quevem investindo na 

produção de minério de ferro, demandada por um mercado siderúrgico mundial em 

franco crescimento. Como estratégia de inovação, a empresa vem terceirizando 

serviços com vistas a dar espaço de trabalho para investimento em pesquisa e 

desenvolvimento.  

A obrigação do prestador de serviços é realizar o serviço no tempo, local e dentro 

das especificações combinados, sempre com a orientação e fiscalização do 

tomador. Acrescente-se a isso que num contrato de serviços, uma das partes se 

obriga para com a outra a fornecer-lhe a prestação de uma atividade, mediante 

remuneração; o que caracteriza-o como bilateral regulamentado pelo Código Civil 

(FIUZA, 2009).  

No entanto, os processos de terceirização podem ser inibidos pela dificuldade de 

estabelecer parcerias; pela possibilidade de engendrar novo concorrente; por 

resistências internas, já que terceirizar significa mexer com pessoas, com cargos, 

com salários, com espaços de poder, com carreiras; pela dependência que pode 

produzir em relação a fornecedores e/ou distribuidores; pela dificuldade de gerenciar 

os contratados e, enfim, por características próprias do processo produtivo ou do 

mercado (ARAUJO, 2001).  

Na mineradora objeto deste estudo é a falta de um instrumento oficial para avaliar os 

serviços terceirizados. Uma avalição é importante porque auxilia as três dimensões 

fundamentais para a sobrevivência das empresas hoje: qualidade, competitividade e 

produtividade como um mecanismo pelo qual a empresa passa a concentrar-se no 

que ela sabe fazer melhor, nas suas competências centrais, destinando às outras 

tarefas, secundárias e auxiliares a terceiros, o que se torna necessário a elaboração 

de um modelo de avaliação. 

                                                           
1
A organização neste estudo tem o nome fictício de EMPRESA X, com vistas a resguardar a sua 

privacidade. 
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nvolver um modelo de avaliação dos fornecedores de prestação de serviços para a 

gestão de terceirização de uma empresa mineradora de ferro do quadrilátero 

ferrífero? 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

Analisar a viabilidade deum modelo de avaliação de fornecedores de serviços de 

uma empresa mineradora de ferro do quadrilátero ferrífero. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

1. Selecionar uma amostra de contratos de prestação de serviços da mineradora 

para uma análise dos resultados da qualidade dos mesmos; 

2. Identificar e analisar os principais riscos que incidem nos serviços prestados à 

mineradora; 

3. Aplicar o modelo de avaliação de contratos de prestação de serviços nas 

empresas selecionadas; 

 

4. Proceder a uma análise qualitativa da avaliação dos contratos utilizando a 

matriz de risco (principal instrumento utilizado no processo), a partir da 

opinião de gestores envolvidos com as terceirizações.  

1.2 JUSTIFICATIVA 

Este estudo justificou-se em primeiro lugar pela oportunidade de relacionar 

conhecimentos adquiridos no Curso de Mestrado Profissional em Administração com 

a prática profissional da pesquisadora como administradora de empresas realizando 

um trabalho no setor de contratos. 

Em segundo lugar, ao estudar a gestão de terceirização para a aplicação em uma 

mineradora e seus parceiros procura-se entender a importância da crescente 

complexidade operacional ora apresentada no mundo dos negócios pelo constante 

volume de atividades, onde fornecedores e clientes necessitam de entregas mais 

frequentes, com menores tempos de atendimento, poucos erros e, principalmente 



17 
 

redução de custos e ainda entender os desafios dos profissionais envolvidos neste 

processo. 

Em terceiro lugar, é importante para a academia, pois a partir desse estudo, outras 

pesquisas podem ser desenvolvidas sabendo-se que o tema aqui apresentado é de 

interesse para as empresas na busca da excelência operacional e redução de 

custos, cabendo aos prestadores e tomadores de serviço a capacidade de se 

adequarem às necessidades e exigências de um mercado emergente e instável, 

com grandes, rápidas e constantes transformações. 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, incluindo esta Introdução. No 

capítulo 2, desenvolve-se o referencial teórico sobre terceirização. No capitulo 3, 

descreve-se a metodologia utilizada na pesquisa empírica. No capitulo 4 procede-se 

à apresentação e analise dos dados da pesquisa. No capitulo 5 formulam-se as 

conclusões finais, nas quais se incluem as limitações da pesquisa e as sugestões 

para a mineradora e para estudos futuros. 
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2REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo se apresenta os temas terceirização, serviços, negociação e 

riscos,considerados de importância fundamental como suporte a um trabalho ao 

nível de uma dissertação. 

2.1 TERCEIRIZAÇÃO: FUNDAMENTOS 

 

2.1.1 Conceitos de terceirização 

Terceirização é um fenômeno que “consiste em transferir para outrem atividades 

consideradas secundárias, ou seja, atendo-se a empresa à sua atividade principal”, 

conforme Barros (2007, p. 442). A origem do termo deriva do latim tertius com o 

significado de ser estranho a uma relação entre duas pessoas, onde o termo terceiro 

tem o sentido de intermediário ou interveniente. Assim, na relação entre duas 

pessoas, essa pode ser entendida como “a realizada entre o terceirizante e o seu 

cliente, sendo que o terceirizado ficaria fora dessa relação, daí, portanto ser terceiro” 

(MARTINS, 2001, p 19).  

Nas relações jurídicas de trabalho entende-se por terceirização o fato da empresa 

contratar serviços de terceiros para a sua atividade-meio, ou seja, conjunto de 

operações que uma instituição leva a efeito para auxiliar e viabilizar o desempenho 

de suas atribuições específicas e que resulta na acumulação de documentos de 

caráter instrumental e acessório ou cujo objetivo éregistrar numa classificação 

socioeconômica (MARTINS, 2001, BARROS, 2007).  

Delgado (2003) prefere dizer que o termo foi criado a partir da palavra “terceiro”, e 

existem outras terminologias tais como terceirização, focalização e descentralização 

ao afirmar que “a expressão terceirização resulta de neologismo oriundo da palavra 

terceiro, compreendendo intermediário, interveniente”.  

Embora o termo terceirização envolva uma gama de ações, o seu atributo principal 

reside na transferência de funções/atividades da empresa origem para empresas 

destino (subcontratadas), e tanto podem ter por objeto etapas do processo produtivo 

da empresa origem, como apenas atividades/serviços de apoio (ARAUJO, 2001). 
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Em três modalidades básicas, onde a contratação de terceiros pode ser empregada, 

as atividade-fim; as atividades-meio e as atividades acessórias são ressaltadas. 

Atividade-fim são as funções e tarefas empresariais e laborais que se ajustam ao 

núcleo da dinâmica empresarial do tomador dos serviços, compondo a essência 

dessa dinâmica e contribuindo inclusive para a definição de seu posicionamento e 

classificação no contexto empresarial e econômico. São, portanto, atividades 

nucleares que definem a essência da dinâmica empresarial do tomador dos 

serviços.  

Por outro lado, atividades-meio são aquelas funções e tarefas empresariais e de 

trabalho que não se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do tomador dos 

serviços, nem compõem a essência dessa dinâmica ou contribuem para a definição 

de seu posicionamento no contexto empresarial e econômico mais amplo. São, 

portanto, atividades periféricas à essência da dinâmica empresarial do tomador de 

serviços (DELGADO, 2007, p. 430). 

Nota-se nesse primeiro conceito que as atividades-meios pode ser paralelo à 

atividade-fim, pois essa é o desempenho de atribuições específicas e que resulta na 

acumulação de documentos de caráter substantivo para o seu funcionamento. 

E quanto às atividades-acessórias, essas são aquelas necessárias para apoio às 

organizações, estando ligadas à atividade-fim. 

No entanto, a terceirização oferece um contraponto ao se questionar se realmente 

existe uma total integração entre empresa contratante e seus parceiros nos 

contratos realizados. Os fatores estruturais que impulsionam à terceirização são: 

pagamento do bem ou serviço quando de sua efetiva utilização; ocupação dos 

segmentos mais rentáveis da cadeia produtiva; ganhos de especialização (eficiência 

superior das empresas especializadas); exploração das competências centrais das 

empresas; flexibilização da produção (possibilidade de alterar rapidamente itens 

como: composto dos produtos, tecnologia empregada; fornecedores); conversão de 

atividades artesanais em áreas integradas ao mercado; dificuldade de controlar 

algumas atividades (ex. frotas de veículos); necessidade de intensificar o uso de 

ativos; desenvolvimento tecnológico acelerado que inviabiliza a modernização de 
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toda a cadeia produtiva e o encurtamento do ciclo de vida de produtos/processos e 

sua extrema diferenciação (ARAUJO, 2001; PAGNOCELLI, 2003). 

2.1.2 Evolução da terceirização no mundo 

A prática da terceirização é respaldada por legislações para conter os abusos 

relativos a esseprocesso.  

A legalidade da terceirização na França, pressupõe o exercício do poder diretivo 

pela empresa terceirizada e não pelo tomador de serviços; a especialização e 

responsabilidade da empresa contratada pelo serviço a ser prestado e pelo modo de 

remuneração, suscetível de gerar presunção de fraude (AQUINO JUNIOR e 

TORRES, 2004).  

Na Espanha, a doutrina defende a terceirização lícita através de um Estatuto dos 

Trabalhadores diante da responsabilidade solidária entre os sujeitos da relação 

jurídica pactuada, especificamente no tocante aos salários e cotas de 

responsabilidade social derivadas da contratação, podendo exonerar-se das 

obrigações relativas à Seguridade Social, exigindo da empresa prestadora de 

serviços a comprovação dos recolhimentos devidos (AQUINO JUNIOR e TORRES, 

2004).  

A Lei n. 1.369, de 23 de outubro de 1960, na Itália, vedou, em seu art. 1°, a mera 

intermediação de mão-de-obra, sendo que, caso ocorra, o trabalhador será 

considerado, para todos os efeitos, como vinculado diretamente ao tomador dos 

serviços (AQUINO JUNIOR e TORRES, 2004).  

O Decreto-Lei n. 358/89, de 17 de outubro, em Portugal, regulamentou o trabalho 

temporário, tendo essa legislação a preocupação em não se afastar da realidade 

social da contínua demanda por serviços terceirizados (AQUINO JUNIOR e 

TORRES, 2004).  

A terceirização é sob a forma de subempreitada na Alemanha, principalmente nos 

setores de fabricação de automóveis, indústria elétrica, eletrônica, siderurgia e 

química. Não existe uma legislação específica sobre terceirização e muitas relações 

são resolvidas pelos contratos coletivos (AQUINO JUNIOR e TORRES, 2004).  
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No México a intermediação de mão-de-obra e proibida, mas, apresenta a hipótese 

de relação jurídica lícita, em termos próximos da terceirização como os contratos de 

empreitada e prestação de serviços em que a empresa é considerada verdadeira 

empregadora, e não intermediária de mão-de-obra (AQUINO JUNIOR e TORRES, 

2004).  

O Código de Trabajo de el Salvador, em Costa Rica,  possibilita a intermediação da 

mão-de-obra. A lei praticamente se aproxima do art. 445 da CLT quando trata da 

subempreitada, sendo liberal ao admitir a intermediação da mão-de-obra. A empresa 

prestadora de serviços é conceituada no art. 5°, como aquela que presta serviços 

para outros, com capital próprio ou adiantamentos feitos pelo dono da obra e é admi-

tida a subcontratação, sendo que, nesse caso, prevê a lei a responsabilidade 

solidária de "contratista" e "subcontratista” (AQUINO JUNIOR e TORRES, 2004).  

A Lei de Contrato de Trabalho na Argentina, de 1976, no artigo 30, permite a 

contratação entre empresas, desde que não se trate de atividade normal ou 

específica da tomadora e que a fornecedora tenha efetiva organização produtiva e 

empresarial própria (AQUINO JUNIOR e TORRES, 2004).  

Também noChile o Código delTrabajo admite a prestação de serviços por terceiros, 

prevendo a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora dos serviços e existe 

a corresponsabilidade, também subsidiária pelos créditos dos trabalhadores, 

atribuída à empresa contratada, quando proceder esta à subcontratação, ou seja, a 

responsabilidade do dono da obra seria uma responsabilidade de terceiro grau em 

relação aos empregados da empresa subcontratada (AQUINO JUNIOR e TORRES, 

2004).  

O Código do Trabalhoda Colômbia, estabeleceu a regra geral a permitir a 

terceirização, prevendo a responsabilidade solidária de prestador e tomadora de 

serviços quando aquela não tiver idoneidade financeira (AQUINO JUNIOR e 

TORRES, 2004).  

Na Venezuela existe a Lei Orgânica do Trabalho que também a responsabilidade 

solidária do tomador dos serviços, denominado de "beneficiário" (AQUINO JUNIOR 

e TORRES, 2004, p. 158).  



22 
 

No Japão, de acordo com José Costa e Silva citado por Aquino Junior e Torres 

(2004): 

[...] devido à forte tendência para a especialização do trabalho, otimização 
dos custos e para a descentralização dos serviços, houve um aumento 
considerável de empresas japonesas utilizando-se da terceirização. Em 
1985, procurando estabelecer algum controle sobre este fenômeno, foi 
editada a WorkerDispatching Law ("Lei do Trabalhador Subcontratado"). A 
partir de então, os trabalhadores não pertencentes ao quadro da empresa 
tomadora ficaram divididos em contractworkers, subordinados à empresa 
fornecedora, com uma tarefa específica a cumprir na tomadora e os 
dispatchedworkers, subordinados à empresa tomadora de serviços 
(AQUINO JUNIOR e TORRES, 2004, p. 159). 

 

A lei japonesa, mesmo que a favor da terceirização, previne a exploração dos 

trabalhadores pelas empresas fornecedoras de mão-de-obra; b) regulamenta as 

condições de trabalho desses empregados; c) determina quem é responsável pelo 

cumprimento das leis de proteção ao trabalho; d) evita que as empresas 

fornecedoras desses trabalhadores concorressem para a erosão dos empregos 

regulares, sujeitos a regime de trabalho vitalício (AQUINO JUNIOR e TORRES, 

2004).  

 

Nos Tigres asiáticos, países do sudeste asiático (Coréia do Sul, Taiwan, Hong Kong, 

Cingapura etc.) é comum a terceirização, a subcontratação e o emprego temporário, 

pois cumprir contratos de produção de mercadorias de encomendas esporádicas, 

normalmente feitas pelas pequenas empresas são muito frequente.  

 

2.1.3 A terceirização no Brasil 

 

A terceirização no Brasil teve sua primeira fase no período recessivo do país no final 

da década de 1970, a segunda fase, em meados dos anos 80, depois do período 

recessivo e das inovações gerenciais e organizacionais das empresas, onde se 

destaca o Just-in-Time, outro modelo japonês de produção e uma terceira fase, a 

dos anos 1990 em função da abertura do mercado econômico internacional – a 

globalização da economia (CHIAVENATO, 2000).  

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) passou a coibir a terceirização com intuito de 

proteção aos direitos trabalhistas dos empregados. A evolução da jurisprudência 

trabalhista sobre o tema trouxe Súmula331, cuja redação original foi publicada em 
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21 de dezembro de 1993 inseriu a expressão “responsabilidade subsidiária” no 

âmbito jurídico das relações de trabalho no item IV: “nas hipóteses em que se 

admite a terceirização, o tomador dos serviços terceirizados responderá 

subsidiariamente pelas verbas trabalhistas pelo devedor principal (prestador de 

serviços)” (SANTOS, 2007, p. 60). 

O Enunciado 331 trouxe as hipóteses da terceirização lícitas: l — A contratação de 

trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente 

com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei n. 6.019, de 

3.1.1974). II — A contratação irregular de trabalhador, através de empresa 

interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública 

Direta, Indireta ou Fundacional (art. 37, II, da Constituição da República). Ill — Não 

forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância 

(Lei n. 7.102, de 20.6.1983), de conservação e limpeza, bem como a de serviços 

especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a 

pessoalidade e subordinação direta. IV — O inadimplemento das obrigações 

trabalhistas, por parte do empregador, implica na responsabilidade subsidiária do 

tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 

administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas 

públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da 

relação processual e constem também do título executivo judicial (art. 71 da Lei n. 

8.666/93) (alterado pela Resolução n. 96, de 11.9.2000).  

Assim, a terceirização em si não é um fenômeno atual e é uma gestão da força de 

trabalho, tendo no contexto jurídico a responsabilidade subsidiária e solidária nesses 

processos, porque o consentimento de duas partes ou mais pessoas para formar 

entre si algum tipo de compromisso, ou para resolver um existente ou para modifica-

lo, está pautado em obrigações, literalmente como acordo de vontades com a 

finalidade de produzir efeitos jurídicos. A primeira está vinculada num dos polos da 

relação obrigacional a mais de uma pessoa, e quando se trata de solidariedade 

passiva, todas respondendo pela integridade do débito e a segunda, a pessoa fica 

obrigada pela dívida, no caso de inadimplento da obrigação por parte do devedor 

principal (NUNES, BERNARDES e PEREIRA, 2004; SANTOS, 2007).  
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Já a responsabilidade solidária é vista em todos os casos de terceirização ilícita, 

pois incide no preceito do art. 9o da CLT que considera nulos de pleno direito os atos 

relativos à "terceirização", formando-se o liame empregatício diretamente com o 

tomador. “O terceiro que participou da fraude como "empresa prestadora de 

serviços" responderá solidariamente, com base no art. 942 do Código Civil de 2002 

(CC/02)”. (Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem 

ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, 

todos responderão solidariamente pela reparação). A responsabilidade solidária 

ainda é prevista nos artigos 187, 265 e 827 do CC/022. 

2.1.4 A ideia de planejamento e gestão de terceirização 

Antes de apresentar e discutir a gestão da terceirização, é relevante comentar sobre 

o significado do termo planejamento, que se aplicaà Administração de Empresas, 

como a determinação da direção a ser seguida para alcançar um resultado 

desejado.  

Para Lacombe e Heilborn (2003) a palavra planejar tem o significado de decidir 

antecipadamente o que fazer, de que maneira fazer, quando fazer e quem deve 

fazer. O planejamento deve identificar antecipadamente os custos e os benefícios do 

que vai ser feito e os recursos necessários para fazer o que se deseja. Esses 

recursos necessários são de todas as naturezas: financeiros, humanos, 

tecnológicos, insumos e informações.  

Neste sentido, Chiavenato e Sapiro (2003),Moysés Filho et al. (2003) ressaltam que 

a  importância do cenário futuro da empresa deve estar contida no planejamento de 

custos e os benefícios do que vai ser realizado para fazer o que se deseja, ou seja, 

recursos necessários como financeiros, humanos, tecnológicos, insumos e 

informações. A previsão da situação geral do ambiente externo e interno da empresa 

                                                           
2
 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente 

os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes, propõe a aplicação 
analógica do art. 455 da CLT, que se ajusta perfeitamente à situação de terceirização. 
Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da 
lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor. 
Parágrafo único. O fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo, deve nomear 
bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o 
débito (BRASIL, 2002). 
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é que vai definir os seus rumos. Para alterar o cenário e mesmo os objetivos gerais 

da empresa, a retro alimentação baseia-se em como a empresa está, quais são os 

pontos fortes e fracos e/ou como deveria estar o negócio.  

Um instrumento de análise estratégica bastante difundido é a Matriz SWOT, sigla de 

strenghts, weaknesses, opportunities e threats(forças, fraquezas, oportunidades, 

ameaças) para orientar os cenários da empresa. A análise SWOT de acordo com 

Wright etal.(2000) possibilita a empresa se posicionar e tirar vantagem das 

oportunidades oferecidas pelo mercado e minimizar os efeitos das ameaças do 

ambiente. 

A Análise SWOT faz um cruzamento entre as forças e fraquezas da empresa com as 

oportunidades e ameaças que o mercado apresenta, permitindo a análise de 

elementos fundamentais da estrutura e da estratégia corporativa. Este cruzamento 

de informações permite a administração formular estratégias realistas que 

possibilitem alcançar os objetivos das empresas (MOYSÉS FILHO et al. 2003).  

Após o cruzamento dessas informações é possível relacionar as forças e fraquezas 

internas com as oportunidades e ameaças do ambiente externo determinando as 

quatro zonas da matriz, que são: Capacidade de ação ofensiva, Capacidade 

Defensiva, Debilidades e Vulnerabilidade (MOYSÉS FILHO etal. 2003). As quatro 

zonas servem como indicadores da situação da organização. De acordo com os 

autores acima citados as zonas identificam: 

a) capacidade de ação ofensiva: a organização deve utilizar suas forças e 

capacidades para aproveitar as oportunidades do ambiente; 

b) vulnerabilidade: fraquezas da organização que a dificulta enfrentar as 

ameaças do ambiente; 

c) capacidade defensiva: forças da organização que criam bloqueios às 

ameaças externas; 

d) debilidades: fraquezas da organização que a impede ou dificultam 

aproveitar as oportunidades. 
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A aplicação da Análise SWOT num processo de planejamento pode representar um 

impulso para a mudança cultural da organização diante do estudo do mercado nos 

ambientes macroeconômico, setorial e interno. 

A análise do macroambiente proporciona a empresa um diagnóstico do que está 

acontecendo no mercado e que tem poder de causar mudanças no seu setor de 

atuação e também internamente. As quatro forças macroambientais são as político-

legais; as econômicas, as tecnológicas e as sociais. Cada uma exerce um grau de 

influência sobre a empresa, sendo diferente para cada empresa.  As forças político-

legais incluem resultados de eleições, sentenças judiciais e legislações que 

influenciam diretamente nas operações comerciais e padrões de vida da 

população.Ainda, as forças econômicas têm como principais indicadores o aumento 

ou diminuição do produto interno bruto, elevações ou quedas dos juros e o valor do 

dólar que influenciaram nas decisões estratégicas das empresas e também nas 

decisões sobre investimentos. Já as forças tecnológicas estão diretamente ligadas 

ao conhecimento humano, que podem influenciar o uso de matéria prima, aplicação 

de processos gerenciais e operacionais. Seus principais indicadores são passos 

tecnológicos associados a um processo de destruição criativa, processos de 

pesquisa e desenvolvimento. Por último, as forças sociais que incluem os valores, 

tendências sociais e expectativas dos consumidores com relação à empresa 

influenciam no que diz respeito a o que oferecer aos consumidores de acordo com 

seu estilo de vida. A análise setorial deve ser realizada para investigar, monitorar e 

prever o futuro da empresa no setor que a mesma participa. Conhecer os possíveis 

cenários que ela pode enfrentar é importante, pois lhe dá uma noção das 

oportunidades e ameaças que poderão surgir (WRIGHT; KROLL e PARNELL, 2000; 

CHIAVENATO e SAPIRO, 2003). 

Chiavenato e Sapiro (2003) ressaltam que a análise setorial deve ser elaborada a 

partir das seguintes dimensões: 

a) a dimensão dos grupos estratégicos permitindo à organização direcionar 

seus esforços contra concorrentes específicos; 

b) a dimensão dos diferentes estágios competitivos; 

c) a dimensão da composição das forças competitiva do setor; 
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d) a dimensão de turbulência e das diferentes economias de escala que 

podem existir no setor em que o grupo estratégico está participando. 

A análise do ambiente interno determina quais são as fraqueza e fortalezas que a 

organização possui. Esta análise possibilita determinar como a empresa agirá para 

melhorar os pontos negativos e como utilizar seus pontos positivos para aproveitar 

as oportunidades que o mercado apresenta. 

Diante das teorias e exemplos acima, entende-se que a terceirização não deve ser 

um fim em si mesma, mas parte de um todo, onde os riscos precisam ser 

conscientes, e, portanto, é necessário prevê-los e se for necessário reverter a 

terceirização de forma rápida para minimizar prejuízos organizacionais. 

Os obstáculos à terceirização estão relacionados a ordem pública, técnica, 

gerencial, econômica e legal. Vejam-se alguns exemplos dados pelo autor Russo 

(2007): 

Dificuldade em desfazer-se de equipamentos recém-adquiridos (técnica / 
gerencial / econômica / legal). 
Falta de garantia de que a terceirização será bem-sucedida (técnica / 
gerencial / legal). 
Demissão de muitos empregados em empresas paternalistas e/ou 
sindicalizadas (gerencial / legal). 
Receio dos gerentes de poder justificar o resultado junto aos acionistas 
(gerencial / econômica). 
Incerteza sobre o comportamento dos empregados demitidos e daqueles 
que permanecerão (gerencial). 
Terceirizações semelhantes não terem dado certo em outras empresas. 
Insegurança a respeito do prestador de serviços (técnica / gerencial / 
econômica / legal) (RUSSO, 2007, p. 33). 

 

Na transferência de tecnologia – Know-how encontra-se outro risco, ou seja, o custo 

envolvido nessa transferência e a dificuldade de efetivar a reversão da terceirização 

ou transferência para outro prestador de serviço.  

No processo de planejamento, especificar e detalhar todos os serviços ou atividades 

da área a ser terceirizada impede que muitas decisões estratégicas não fiquem na 

organização contratante. 

A redução de pessoal indica o número total de pessoas que serão demitidas, as que 

permanecerão em um setor e as que serão transferidas para o parceiro ou outros 
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setores da organização. Nessa fase do projeto, os questionamentos a serem 

respondidos pelos gestores são: 

Que tipo de profissional a organização precisa para manter as suas 
atividades e terceirizar outras? 
Que tipo de profissional pode ser aproveitado em outra área da 
organização em função de suas qualificações? 
Que profissionais podem ser transferidos para a organização terceirizada? 
(RUSSO, 2007, p. 39). 
 
 

As respostas aos questionamentos são importantes e revistas com muita clareza, 

pois as responsabilidades dos profissionais envolvidos no processo é que vão 

contribuir para o sucesso da terceirização, lembrando-se que as pessoas são os 

ativos mais importantes de uma organização. 

Na dificuldade de demissão, Russo (2007) aconselha mapear todos os empregados 

que não podem ser demitidos e/ou transferidos. Como exemplos, aqueles que são 

membros dos sindicatos, das associações, da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA) ou que possuem estabilidade provisória (tipo licença maternidade). 

No entanto, se preciso for, a indenização, às vezes é mais vantajosa para empresa, 

uma vez que não se deve correr o risco de uma ação trabalhista. 

No caso da repercussão na área sindical, a indenização integral deve ser 

homologada pelo sindicato ou se fazer uma transferências do empregado para outra 

área da organização, ou ainda, firmar um acordo com o prestador de serviço para 

que os empregados que serão demitidos sejam contratados. 

Finalmente, na análise da cultura do terceiro têm-se as seguintes observações: criar 

uma política de terceirização baseada no tipo ganha-ganha para que a confiança 

dos empregados não abale a estratégia e os resultados da terceirização. 

Diante desses aspectos, a gestão da terceirização tem foco em conhecimentos do 

marketing de serviços, negociação, contratos e gerenciamentos de riscos, temas 

que são apresentadosna sequência deste estudo. 
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2.2SERVIÇOS NA GESTÃO DA TERCEIRIZAÇÃO 

 

2.2.1 Gestão de serviços 

 

As constantes transformações ocorridas em todas as profissões nestes últimos 

tempos têm demandado às empresas prestadoras de serviços a procurarem novos 

caminhos. O setor de prestação de serviços desempenha o papel de um dos líderes 

da nova onda de expansão econômica e tornou-se peça fundamental no processo 

de crescimento global. 

Segundo Bateson e Hoffmam (2001, p. 304) “uma empresa prestadora de serviços 

deve criar uma fórmula economicamente viável de serviços sobre a qual possa 

desenvolver-se”. Após a definição da fórmula a ser utilizada, levando-se em conta as 

restrições impostas pela natureza da prestação de serviços, a empresa pode deve 

escolher se sua estratégia será competir por alcance, competir por alcance 

geográfico, competir por participação, ou ainda, fizer combinações entre elas.  

Segundo Kotler, Hayes e Bloom (2002) as principais mudanças enfrentadas pelos 

profissionais que atuam na prestação de serviços são: a contínua revisão do 

ambiente jurídico e ético, oferta excessiva de profissionais, indefinição dos limites 

entre os serviços profissionais, crescente insatisfação com os profissionais e 

tecnologias rapidamente mutáveis. 

Estes autores indicam como caminho para uma empresa se manter no mercado a 

utilização do marketing que definem como: 

Um processo social e gerencial por meio do qual os indivíduos e os grupos 

obtêm aquilo que precisam e também o que desejam, em razão da criação 

e da troca de produtos / serviços de valor com outras pessoas (KOTLER, 

HAYES E BLOOM, 2002, p. 07). 

AAmerican Marketing Association (AMA)citadapor Boone e Kurtz (1998) define 

Marketing como: 

Processo de planejamento e execução da concepção, preço, promoção e 

distribuição de ideias, bens, serviços, organizações e eventos para criar 

trocas que venham a satisfazer objetivos individuais e organizacionais. 

(BOONE e KURTZ, 1998, p. 10). 
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Diante dessas definições, pode-se compreender que em primeiro lugar, o marketing 

é um processo gerencial manifestado através de programas bem estruturados e não 

de ações eventuais. Em segundo, ele se baseia nos desejos, necessidades e 

exigências do público alvo do produto ou serviço. Terceiro, sua definição é baseada 

no conceito de troca. Quarto, o marketing significa determinar o público alvo e não 

buscar servir a todos os mercados e todas as necessidades. Quinto, a orientação do 

marketing é para os clientes e não para os vendedores. Sexto, o sucesso 

fundamenta-se em satisfazer as necessidades do cliente. Por último, desenvolver o 

relacionamento entre prestadores de serviços e clientes. 

As empresas prestadoras de serviços profissionais podem ser definidas por quatro 

características fundamentais, de acordo com Kotler, Hayes e Bloom (2002). Assimas 

prestadoras de serviços tem caráter consultivo e estão voltadas para resolução de 

problemas, outra definição é quanto aos profissionais que são regidos por tradições 

e código de ética de sua classe e possuem uma identidade em comum, podem ser 

definidos porque possuem um elevado grau de personalização e a última definição é 

referente a elevada interação com os clientes, contribuindo para definição da 

qualidade e atendimento. 

Esses mesmo autores apresentam os dozes segredos do marketing eficaz de 

serviços que contribuem para a manutenção e crescimento das atividades dos 

profissionais de serviços. A qualidade deve reinar: as empresas prestadoras de 

serviços profissionais devem primar pelo oferecimento de serviços de qualidade 

avaliando tanto os processos quanto o resultado. Deve existir a consolidação da 

organização de marketing, ou seja,a prestadora de serviços profissionais só será 

eficaz quando se empenhar em conhecer as necessidades e desejos de seus 

clientes criando serviços que superem as  suas expectativas. Conhecimento é 

poder, logo a utilização de pesquisa que identifiquem quem são os clientes, quais 

são suas necessidade, desejos e expectativas quanto à empresa são informações 

utilizadas pelas prestadoras de serviços profissionais para construírem um programa 

sólido de marketing. 

Também, um mapeamento do caminho: as prestadoras de serviços profissionais 

devem ter como ponto claro para onde estão indo e a partir de um planejamento 
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estratégico que define seus pontos positivos e negativos, as oportunidades e 

ameaças que a empresa possui são capazes de traçar objetivas e metas e as 

ferramentas necessárias para alcançá-los. A empresa não pode ser fazer tudo por 

todos: é condição para se manter no mercado a definição do segmento de mercado 

que a empresa deseja atuar, uma vez que, é impossível fazer tudo para todos com 

qualidade e rapidez. Outro ponto é fazer uma oferta irrecusável aos clientes, pois o 

conceito de marketing essencialmente envolve um processo de troca. Para as 

empresas prestadoras de serviços profissionais desenvolverem ofertas irrecusáveis 

que excedem as expectativas dos clientes, possibilita a manutenção dos laços entre 

empresa e cliente. A determinação de preços visando o sucesso, de tal forma que as 

empresas prestadoras de serviços profissionais devem levar em conta quando 

determinam seu preço que, no caso de serviços os clientes têm uma visão limitada, 

inexata e associada à qualidade. 

Outros pontos importantes são a acessibilidade: apesar de a localização ser ainda 

importante para o sucesso das empresas prestadoras de serviços profissionais, os 

clientes buscam conforme suas necessidade e disponibilidade de tempo, canais que 

lhe permitam acesso aos serviços profissionais de forma confiável e rápida. A 

comunicação: as empresas prestadoras de serviços devem estar em permanente 

comunicação com segmento de mercado escolhido, fazendo com que todos os seus 

componentes se comuniquem de forma clara, coerente e eficiente. 

Estratégias interessantes são aproveitar a “onda eletrônica”: as empresas 

prestadoras de serviços profissionais devem aproveitar o boom da internet para 

expandirem a área de atuação, diminuírem os custos com criação, processamento, 

distribuição, armazenamento e recuperação das informações, aumento de sua 

eficiência de atendimento, consolidação da marca e também estreitamento das 

relações com os clientes. Aconsolidação de relacionamento significativo: as 

empresas prestadoras de serviços profissionais devem buscar a consolidação de 

seus serviços perante os clientes criando um relacionamento gratificante que reduza 

a necessidade de busca, avaliação, seleção de novo prestador de serviços. 

Além disso, o futuro é agora: As empresas prestadoras de serviços profissionais 

devem antecipar cenários criando estratégias específicas para cada um permitindo 

transições contínuas e suaves à medida que mudar o ambiente em que atua. 
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Desta forma, todas essas ideias levaram os profissionais de marketing a repensarem 

estratégias, pois no ambiente empresarial crescentemente competitivo, manter 

clientes verdadeiramente satisfeitos e encantados com o nível dos produtos e 

serviços oferecidos por uma organização é a mais duradoura, senão a única fonte 

de vantagem competitiva. 

Quando se quer planejar um serviço, normalmente as empresas têm os seguintes 

objetivos: desenvolver um novo serviço para mercados já existentes; desenvolver 

um novo serviço para novos mercados; incorporar ao serviço uma nova tecnologia 

que passou a estar disponível; melhorar a qualidade de um serviço já existente; 

reduzir custos de um serviço já existente; reduzir dificuldades com o uso de 

determinado serviço; padronizar e personalizar um serviço. 

Em relação à força de trabalho, os recursos humanos têm importância fundamental. 

Algumas razões para esta importância são, segundo Gianesi e Corrêa (2007), as 

operações de serviços são geralmente intensivas em recursos humanos, os quais 

constituem a parte fundamental responsável pelo sucesso das operações; o 

comportamento dos funcionários é parte integrante do processo do serviço, 

influenciando fortemente a maneira pela qual os consumidores percebem a 

qualidade do serviço prestado, mesmo nos casos em que a componente mais 

relevante do serviço seja o bem facilitador.  

Nesse sentido, num sistema de operações que tenha baixo contato com os 

consumidores (caso limite representado pela manufatura), os recursos humanos 

precisam predominantemente possuir qualificações técnicas, ligadas à execução de 

suas tarefas produtivas, enquanto, num sistema de operações com alto contato com 

o consumidor (caso de boa parte das operações de serviços), a mão-de-obra direta 

deve, além de possuir qualificações técnicas, saber interagir adequadamente com o 

cliente; em virtude da simultaneidade entre produção e consumo dos serviços e 

consequente inexistência de estoque, qualquer interrupção no serviço causada pela 

mão-de-obra (greves e paralisações) gera um problema imediato, afetando a 

satisfação do consumidor (BATESON, 2001; LAS CASAS, 2002; GIANESI e 

CORREA, 2007).  
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Paralelamente à gestão dos funcionários, a empresa de serviços deve preocupar-se 

com a gestão dos consumidores, os quais, geralmente, assumem funções de 

recursos humanos, como no “caso de restaurantes self service, onde o cliente se 

serve, ou em caixas automáticos de bancos, onde o cliente também obtém os 

serviços a partir de sua própria ação”. Outro ponto a ser considerado é que o 

comportamento de funcionários e consumidores varia consideravelmente, tornando 

difícil a padronização e manutenção da consistência do serviço. (BATESON, 2001; 

LAS CASAS, 2002; GIANESI e CORREA, 2007). 

O desenvolvimento e treinamento dos funcionários que já atuam dentro da empresa 

ou outros selecionados requer dois tipos de esforços: a) que haja uma visão 

estratégica do sistema de operações de serviços, determinando quais os critérios de 

desempenho nos quais o sistema deve tornar-se excelente, visando ao ganho e 

manutenção da competitividade, e que seja feita à tradução desses critérios de 

desempenho em termos de qualificações específicas da mão-de-obra, formando um 

conjunto coerente de requisitos, nos quais a função de recursos humanos possa 

focalizar seus esforços; b) que seja estabelecido claramente o conceito do serviço, 

que deverá ser a base da cultura a ser transmitida aos funcionários. O conceito do 

serviço deve ser definido em termos dos resultados que, espera-se, sejam 

alcançados pelos consumidores. Em função da intangibilidade dos serviços e da 

variabilidade das expectativas dos consumidores individuais, torna-se difícil 

estruturar tarefas e procedimentos para os funcionários, notadamente aqueles que 

estão na linha de frente, ou seja, em contato direto com o cliente. O estabelecimento 

do conceito de serviço procura deixar clara a missão do sistema de operações de 

serviços e, consequentemente, dos funcionários. (BATESON, 2001; LAS CASAS, 

2002; GIANESI e CORREA, 2007). 

Desta forma, os serviços precisam estar atentos aos recursos humanos, pois são as 

pessoas que fidelizam clientes com o atendimento personalizado dispensados aos 

mesmos. È isso que não os fazem ter a preocupação de buscar outras 

marca.Importante ressaltar ainda o que Lovelock e Wright (2002) diz sobre pessoas 

na interação com o marketing de serviços: 

Pessoas. Muitos serviços dependem de interação direta e pessoal entre os 

clientes eos funcionários de uma empresa (como ao cortar o cabelo ou 

comer em um restaurante). A natureza dessas interações influencia muito 
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as percepções da qualidade do serviço pelo cliente. Os clientes geralmente 

julgarão a qualidade do serviço que recebem em grande parte pela 

avaliação das pessoas que estão fornecendo o serviço. Empresas de 

serviço bem-sucedidas empenham considerável esforço no recrutamento, 

treinamento e motivação de seus profissionais, principalmente - mas não 

exclusivamente - daqueles que entram em contato direto com os clientes 

(LOVELOCK e WRIGHT, 2002, p. 23).  

Essa importância das pessoas faz parte do Modelo dos 8P's (do inglês, 1. 

productelements, 2. placeand time, 3. process, 4. productivityandquality, 5.people, 6. 

promotionandeducation, 7.physical evidence, 8. priceandathercastsofservice)3 da 

Administração integrada de serviços, citado por Lovelock e Wright(2002, p. 21), autor 

de marketing, para que se possa entender as “oito variáveis de decisão para os 

gerentes de organizações de serviço".  

E é por tudo isso que o recrutamento e retenção de funcionários para os serviços na 

Administração de Recursos Humanos (ARH) devem ser preocupações com as 

perspectivas de operações e de marketing nas questões operacionais diante de um 

ciclo de sucesso almejado na oferta de qualquer serviço, conforme a FIG1: 

                                                           
3 1. Elementos dos produtos: todos os componentes do desempenho do serviço que criam valor para 
os clientes; 2. Lugar e tempo: decisões gerenciais sobre quando, onde e como entregar serviços aos 
clientes; 3. Processo: um método particular de operações ou série de ações, normalmente 
envolvendo passos que precisam ser dados com uma sequência definida; 4: produtividade: o grau de 
eficácia com que os insumos de serviços são transformados em produtos que adicionam valor para 
os clientes e qualidade: o grau em que um serviço satisfaz os clientes ao atender suas necessidades, 
desejos e expectativas; 5:pessoas: profissionais e, as vezes, outros clientes envolvidos na produção 
do serviço; 6. Promoção e educação: todas as atividades e incentivos de comunicação destinados a 
aumentar a preferência do cliente por um determinado serviço ou fornecedor de serviços; 7. 
Evidência física: pistas visuais ou outras pistas tangíveis que fornecem evidência da qualidade de 
serviços; 8. Preço e outros custos do serviço: despesas em dinheiro, tempo e esforço que os clientes 
incorrem ao comprar e consumir serviços (LOVELOCK e WRIGHT, 2002, p. 22-23). 
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FIGURA 1 - Ciclo de sucesso em serviços 

 
Fonte: LOVELOCK e WRIGHT, 2002, p. 409. 

 
Nota-se que as funções da administração de recursos humanos também são 

importantes para o marketing de serviços, principalmente por causa da satisfação, 

fidelidade e baixa rotatividade, quer sejam elas dos funcionários internos e dos 

clientes.  

2.2.2 Os serviços na relação de terceiros 

Diante desses conhecimentos a prestação de serviços terceirizados exige alguns 

pontos a serem organizados na relação empresa/terceiros para a efetivação de um 

planejamento eficaz. 

O primeiro ponto é a definição do objeto a ser terceirizado, pois ao se pretender 

terceirizar serviços ou atividade a escolha estratégica está no fato da terceirização 

estar na categoria total ou parcial. 
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O segundo tópico diz respeito às consequências do planejamento. Essas precisam 

ser refletivas, pois podem ser positivas ou negativas e se encontram em relação à 

prestação do serviço, aos empregados e aos aspectos legais, o que leva ao 

conhecimento das vantagens e desvantagens do projeto. 

O terceiro e o quarto pontos são as vantagens e desvantagens da gestão da 

terceirização. Como vantagens os custos fixos podem ser transformados em 

variáveis, o que leva à minimização dos desperdícios, das perdas, dos controles e, 

também das reclamações trabalhistas, pois a mão-de-obra são do prestador de 

serviços que é especializado.  

A partir daí, um aumentar da qualidade, da otimização dos serviços da produtividade 

pode ocorrer, visto que a organização tem condições de focar mais em suas 

atividades-fim e estratégicas, proporcionando a concentração dos 

recursos/investimentos. 

Agilizar as decisões, principalmente na melhoria da administração do tempo ao 

liberar a supervisão para outras atividades produtivas ainda são vantagens da 

terceirização. 

Como desvantagens, a qualidade dos serviços pode cairquando existe uma 

dependência total da organização fornecedora que, se estiver em situação de 

falência, por exemplo, pode prejudicar toda a atividade da contratante.  

Mas, a principal desvantagem recai na depreciação das relações trabalhistas, pois 

os empregados do terceirizado perdem as possibilidades de acesso à carreira e ao 

salário da categoria do contratante. Esta situação se agrava quando os 

trabalhadores do terceirizado exercem suas atividades nas mesmas condições e ao 

lado de empregados registrados pela contratante. Enfim, problemas de gestão e 

relacionamento devido à convivência com várias empresas terceirizadas,dificuldade 

de aproveitamento de empregados treinados em tarefas que passarão a ser 

executadas por empregados da organização contratada, mudanças na estrutura de 

poder, que podem trazer instabilidade, mas também um efeito positivo de redução 

do clientelismo.  
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Finalizando, numa implantação de um serviço terceirizado deve-se sempre ter mente 

que a responsabilidade é solidária não apenas nas questões legais, mas também na 

percepção de uma negociação do tipo ganha-ganha. Apoio mútulo entre a 

contratante e a contratada, bem como uma equipe consciente das possíveis 

contribuições que poderá dar ao novo prestador de serviços é a ideia dessa 

inovação que vem se tornando uma estratégia empresarial. 

2.3 A NEGOCIAÇÃO NA GESTÃO DA TERCEIRIZAÇÃO 

O comportamento reconhecido pela disposição para se comunicar livremente 

compartilhando informações importantes em transações comerciais identificam o 

fenômeno negociação em seus estilos no processo de buscar a aceitação de ideias, 

propósitos ou interesses, visando ao melhor resultado possível, de forma que partes 

envolvidas nessa comunicação terminem a conversação de modo consciente de que 

suas argumentações foram colocadas em prol de seus interesses (MARTINELLI, 

2002; GODINHO E MACIOSKI, 2005, CHIAVENATO, 2004; ACUFF, 2008; LIMA et 

al 2008). 

No entanto, conforme ressalta Lima et al (2008). 

As negociações nas organizações normalmente envolvem mais que dois 
lados, sendomais complexas, envolvendo diversos interesses. Para 
promover acordos integrativos é fundamental considerar os interesses 
básicos dos diversos grupos e subgrupos dentro e fora da empresa, as 
informações básicas disponíveis, os diferentes poderes envolvidos e o 
tempo que se dispõe para a negociação. Mais do que em outras áreas, a 
racionalização do processo de negociação torna-se indispensável para a 
maximização dos interesses envolvidos (LIMA et al, 2008, p. 1). 
 

Portanto, conceituar o termo negociação não é tarefa difícil, mas o conceito envolve 

significados de barganha, tomada de decisão, ética e, principalmente uma 

classificação desse tipo de comunicação que é influenciada pela personalidade ou 

estilos próprios de uma organização (ALBRECH, 1995; MARTINELLI; VENTURA; 

MACHADO, 2002; GODINHO E MACIOSKI, 2005, ACUFF, 2008). 

Freitas (1994) ressalta algumas condições ainda de forma preliminar que já 

ocorreram quando duas partes se sentam para negociar um acordo, seja ele um 

acordo sobre a necessidade de negociar; sobre um conjunto de objetivos e 

princípios; sobre algumas regras de conduta; uma definição de algumas questões e 

uma pauta; a aceitação dos interlocutores representantes da outra parte; ou um 
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acordo sobre a necessidade de se implementar conjuntamente as decisões 

resultantes do processo (FREITAS, 1994, p. 15). 

Na medida em que o processo de negociação avança, Freitas (1994, p. 15) alerta 

para o aumento de informações geradas, a exposição de novos comportamentos e a 

utilização de novas estratégias utilizadas na negociação, bem como os limites 

redefinidos ou expandidos. Mas, para que ao final do processo ocorra um acordo 

maduro, a autora afirma ser a confiança o elemento mais importante de todo o 

processo. É ela que mantém um comportamento harmonioso para que as partes 

(adversários) cheguem a novas alternativas. Agressões verbais, blefes, chantagens 

ou qualquer atitude que ameace a o fator confiança “podem levar uma parte a 

romper a relação e a recusar-se a fazer acordo, isto é, o conflito manifesto não pode 

ser resolvido”. Ainda nas palavras da autora “um acordo é sinal de um 

relacionamento maduro e não uma declaração de guerra” (p.17). 

Pode-se inferir que negociação ou barganha é o processo de tomar decisões 

conjuntas principalmente quando as pessoas envolvidas têm preferências desejos 

diferentes. Dessa forma, elas, precisando chegar a alguma forma de acordo ou 

consenso iniciam um processo de negociação para que assuntos ou pendências que 

as afetam direta ou indiretamente possam ser solucionados. 

Nota-se assim que as características principais da negociação são a existência de 

pelo menos duas partes envolvidas, a apresentação de um conflito a respeito de 

algum tópico sobre a transação; ´´e uma forma de relacionamento voluntário, 

(mesmo que temporariamente); há nítida divisão ou troca de algum recurso 

específico ou o interesse de resolução. Assim, negociar é um processo sequencial e 

não simultâneo. 

Importante também salientar que no processo de negociação “cada parte tem uma 

posição de reserva que é o mínimo aceitável por elas”, (CHIAVENATO, 2004, p. 

398), o que é ilustrado na FIG. 2.  
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FIGURA 2 - A zona de acordo na negociação 

 
Fonte: CHIAVENATO, 2004, p. 399. 

 

Nota-se que numa zona de acordo, um valor x para o acordo final entre A e B estão 

intimamente ligados às posições de reservas de A e B. Para se chegar a um acordo 

satisfatório o ideal é que as partes conheça a posição de reserva que sempre é vista 

como uma vantagem na negociação, o que faz da zona de acordo ser muito 

semelhante à situação de um comprador e vendedor discutindo o preço de uma 

mercadoria. No entanto, as posições de reservas que dependem de certos fatores 

tais como personalidade, expectativas de relacionamento futuro entre as partes ou 

especial circunstância de negociação levam a literatura sobre o tema a inserir 

estratégias de negociação e de gestão de conflitos, um a vez que resolver conflitos 

tornou-se uma habilidade gerencial em modelos de administração de sistemas 

abertos em que as competências e papéis de líderes no quadro de valores 

competitivos também estão em alta. 

Nesse sentido, pode-se citar o papel negociador, definido por Quinetal. (2003) como 

o comportamento gerencial de liderança que alia três competências básicas: a 

construção e a manutenção de uma base de poder, negociando acordos e 

compromissos e apresentando ideias.  

Competências pertinentes aos gestores organizacionais, vistas como estratégias 

têm significados próprios, impondo-se aos gestores nos negócios globais, tendo a 

ver com comportamentos de liderança em estilos comportamentais de negociadores. 
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Thomas (1976) citado por Freitas (1994) categoriza dois eixos de atitudes: 

determinação e cooperação. Veja-se: 

 

Determinação = poder relativo + custos/benefícios 

Cooperação = qualidade do relacionamento + interdependência 

 

Nota-se que quando algo é muito importante para uma parte e ela tem um poder 

relativamente maior do que a outra parte, a determinação leva a um comportamento 

competitivo ou colaborador.  

Assim, uma avaliação de cálculo sobre cada situação - o que cada um ganha ou 

perde – é necessária principalmente porque as relações entre parceiro/adversário 

devem ser pautadas na resposta da seguinte pergunta: “Vale a pena comprar a 

briga?”.  

Nesse sentido, alguns pontos relevantes orientados por Wanderley (2011) nas duas 

formas de se conduzir uma negociação são a barganha de propostas e solução de 

problemas. Em suas palavras: 

[...] no ambiente interno de uma empresa, onde ocorre um número 

incomensurável de negociações, a barganha de propostas costuma levar ao 

perde/perde ou a soluções de pior qualidade. O fato é que, embora se fale 

muito em sinergia nas empresas, só é possível alcançá-la caso haja uma 

cultura organizacional que privilegie a condução de negociações internas 

com base na solução de problemas. Sem isto, nada feito (WANDERLEY, 

2011, p. 1). 

 

E negociar na base da solução de problemas exige princípios. Dentre eles estão: 

[...] não se deixar envolver pelas táticas ganha/perde; separar as pessoas 
dos problemas, mantendo o foco ou tendo em vista os interesses, 
necessidades, temores, expectativas e objetivos; primeiro compreender e 
depois se fazer compreender para se poder encontrar a solução; identificar 
interesses comuns, complementares, opostos e distintos e, em função disto, 
criar alternativas de ganho comum; desenvolver critérios objetivos de 
decisão (WANDERLEY, 2011, p. 1). 
 
 

E Wanderley (2011) ainda indica o Modelo Integrado de Negociação – MIN em que 

cinco áreas ou pontos precisam ser considerados: 1. o próprio negociador com suas 

atitudes, crenças, valores, conhecimentos e habilidades; 2 - processo de 

negociação; 3 - conhecimento do assunto, objeto da negociação; 4. os cenários da 
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negociação; 5 - relacionamento interpessoal. O MIN pode ser um guia para os três 

momentos do processo de negociação: preparação, execução e controle/avaliação 

(pois o acordo que foi firmado precisa ser cumprido). 

Junqueira (2011, p. 1) diz que a negociação percorre “caminhos entremeados de 

inverdades a serem desmistificadas”.  Em suaopinião as principais são: sempre 

existem pressões "escondidas"; estratégias e táticas são instrumentos perigosos que 

leva a outra parte ficar na defensiva; “duas partes nunca saem ganhando em uma 

mesma negociação”; a existência de uma “boa metodologia” deve ser aplicada em 

qualquer negociação; falar é mais importante do que ouvir; não existe a necessidade 

de confiar no outro; saber das fraquezas do outro pode ajudar no alcance das 

decisões a serem tomadas;não ser flexível ajuda as decisões e ter um estilo “ideal 

para negociação também ajuda.  

Os estilos apontados por Junqueira ( 2012, p. 1) são:  1 - o Catalisador (criativo, 

superficial, sensível a elogios), o Apoiador (bom de relacionamento, teme conflitos, 

interessa-se pelo bem-estar do grupo), o Controlador (enfatiza a tarefa, releva as 

pessoas a segundo plano, é muito objetivo) e o Analítico (detalhista, preza a 

segurança acima de tudo, sempre tem todas as informações necessárias), o nem 

sempre  existem numa equipe de negociadores numa organização. 

Ury (2012) aborda um sistema de negociação baseada nos interesses que ela 

envolve, em relação à preparação, pois esta fase se torna importante porque uma 

concentração naquilo que está sendo negociado, direta ou indiretamente leva a uma 

avaliação dos objetivos de ambos os lados. É como antecipar os movimentos do 

outro lado para possíveis previsões de respostas, conforme FIG3. 

FIGURA 3- Sistema de negociação de Ury 
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Fonte: (URY, 2012, p. 1). 

A VARANDA é uma interessante metáfora para o local de onde você contempla a 

paisagem e consegue ter uma ampla visão do que tem pela frente e nessa situação 

é importante responde às seguintes questões: - Qual é a questão? (objeto da 

Negociação) - O que você quer?- O que eles querem?As respostas a esses 

questionamentos são definidos como MAPAN, ou seja, a situação do negociador.  O 

MAPAN ainda pode ser considerado “como um plano de reserva e não como um 

último e desesperado recurso”. É uma “referência na busca de algo melhor”, pois se 

a Negociação levar para um lugar pior não faz sentido seguir adiante (URY, 2012). 

Conhecer os dois lados traz vantagens e as seguintes estratégias de abordagem de 

uma negociação podem ser observadas (FIG4). 

FIGURA 4 - As estratégias de abordagem de uma Negociação 

 

Fonte: (URY, 2012, p. 1). 

Nota-se que o empenho pelos interesses de ambas as partes pode ser considerado 

como um alvo para que a negociação se realize com sucesso, se não houver 

necessidade de ataques (uso de maior agressividade quando os interesses 

importam mais do que a outra parte) ou evasão (quando ambos os lados 

apresentam poucas preocupações com relação à coisa negociada). 

Assim, as características principais da negociação ou barganha são a existência de 

pelo menos duas partes envolvidas, a apresentação de um conflito a respeito de 

algum tópico sobre a transação; ´´e uma forma de relacionamento voluntário”, 
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mesmo que temporariamente; há nítida divisão ou troca de algum recurso específico 

ou o interesse de resolução, ou seja: negociar é um processo sequencial e não 

simultâneo. 

Sobral (2010), usando uma amostra de 298 participantes em cursos de educação 

executiva, analisou as diferenças individuais ao nível da personalidade que 

condicionam o julgamento moral de práticas negociais eticamente ambíguas e as 

intenções comportamentais em seis cenários representativos de situações negociam 

que envolvem dilemas éticos. Para esse autor julgamento moral “é uma avaliação 

individual sobre a aceitabilidade ética de um determinado comportamento” e a 

intenção comportamental “é uma predisposição para adotar um determinado 

comportamento numa situação específica”, relacionando-se esses dois conceitos 

“nas teorias da ação racional e do comportamento planejado”. E foram essas teorias 

que levaram à conclusão de que os dois traços de personalidade estudados 

(confiança interpessoal e competitividade) na questão do processo de negociação 

exercem uma influência significativa não apenas na forma como os gestores avaliam 

a moralidade de práticas negociais eticamente ambíguas, mas também na sua 

intenção comportamental em cenários negociais específicos. ´ 

Albrecht (1995) e Godinho e Macioski (2005) também discorrem sobre o fator 

personalidade nas negociações analisando estilos da condução da negociação ou 

comunicação, baseados em quatro elementos da confiança: 1 – credibilidade: 

cumprir o que promete, fazer o que diz; 2 – coerência: dizer o que pensa e não 

aquilo que a outra parte gostaria de ouvir. 3 -receptividade ou aceitação: aceitar os 

outros como são, com respeito a ações, sentimentos, valores ou necessidades; 

procurar não julgar o próximo. 4 - clareza ou sinceridade: dividir com as outras 

pessoas, não esconder o jogo; abrir o jogo quanto a sentimentos, fatos, informações 

não confidenciais, dentre outras.  

2.3.2 Fundamentos de contratos 

É importante fazer algumas considerações sobre contratos ou convenções que 

serão frutos finais do projeto de terceirização. Isso porque o consentimento de duas 

partes ou mais pessoas para formar entre si algum tipo de compromisso, ou para 

resolver um existente ou para modifica-lo, está pautado em obrigações, literalmente 
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como acordo de vontades com a finalidade de produzir efeitos jurídicos, o que leva 

aos conceitos de responsabilidade subsidiária e solidária.  

Barros (2011) acrescenta que  

As cláusulas contratuais criam lei entre as partes, porém são subordinados 
ao Direito Positivo. As cláusulas contratuais não podem estar em 
desconformidade com o Direito Positivo, sob pena de serem nulas. 
No Brasil, cláusulas consideradas abusivas ou fraudulentas podem ser 
invalidadas pelo juiz, sem que o contrato inteiro seja invalidado (BARROS, 
2011, p. 16). 
 
 

Em relação aos principais Itens do contrato tem-se: dados do contratante e 

contratada; vigência (prazo inicio/fim); Objeto (natureza do que se trata); Modalidade 

do contrato (global, reembolsável, preço unitário, etc.); Definição de garantias 

(prazos estipulados); Valores e quantidades; Responsabilidades (legais e 

estipuladas); Condições gerais (explanação, restrições, particularidades) (BARROS, 

2011). 

Os elementos essenciais no contrato de serviços são qualificação das partes; objeto 

do contrato; preço acordado; faturamento; condições de pagamento; obrigações das 

partes; penalidades; prazo de entrega ou de execução; confidencialidade; rescisão; 

suspensão; força maior; caução; retenção; garantias mecânicas; garantias de 

desempenho; término do contrato; documentos integrantes do contrato; 

responsabilidades das partes; fórmula de reajuste; condições para instalação, 

montagem, testes; garantia de desempenho;entrada em vigor; tributos; 

procedimentos de importação; câmara de arbitragem; e foro. 

Kardec e Carvalho (2002) sugerem a inclusão de uma cláusula de garantia para 

salvaguardar eventuais danos econômicos à Contratante, orientando-se pela 

situação anterior do ENUNCIADO 256 e a situação atual do ENUNCIADO 331 que 

aduz os parâmetros de legalidade dos contratos de prestação de serviços.  

As cláusulas mais relevantes na relação contratual incidem nos conceitos dos 

vocábulos e expressões de uma nomenclatura contratual, conforme SILVA (2009): 1 

- Contratante: indica a empresa tomadora dos serviços; 2 - Empreiteiro: indica a 

empresa responsável pela execução dos serviços contratados com o Contratante, 

inclusive seus sucessores e cessionários. 3 - Subempreiteiro: indica a subcontratada 
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indicado pelo Empreiteiro para execução dos serviços do objeto do contrato. 4 -

Contrato: indica o conjunto de documentos que regulam os direitos e obrigações 

entre as partes, sendo composto do documento contratual específico e de todos os 

documentos a ele integrantes. 5 - Projeto: indica o conjunto de documentos técnicos 

que definem os serviços a serem executados, tais como: desenhos, listas de 

materiais e/o equipamentos, especificações, instruções etc. Os serviços a serem 

executados constituem o "escopo" do contrato. 6 – Cronograma de Execução: indica 

o programa detalhado de execução da obra contratada, com discriminação dos 

prazos inicial, final e das diversas fases do trabalho a ser executado. O Cronograma 

de Execução deve ser representado em forma de um cronograma. Em qualquer dos 

casos, entretanto, de comum acordo entre as Partes, mas observando-se os 

modelos fornecidos pelo Contratante. 7 - Obra: indica o conjunto de serviços a 

serem realizados para execução do Projeto contratado. 8 – Local da Obra: indica o 

local ou os locais onde são realizados os serviços contratados pela 

Contratante/Empreiteiro. 

Os procedimentos contratuais também têm vocábulos próprios, a saber: 

Escopo Contratual - é o estabelecido na cláusula do documento contratual 

específico, devendo o Empreiteiro prever e executar todos os serviços e 

fornecimentos que, embora não explícitos nos documentos fornecidos pelo 

Contratante, sejam necessários à completa execução e entrega da obra em perfeitas 

condições de utilização e de funcionamento.  

Modificações do Projeto - o exclusivo critério do Contratante, o Projeto poderá sofrer 

modificações, as quais serão comunicadas por escrito ao Empreiteiro. Por outro 

lado, é vedado ao Empreiteiro modificar e/ou substituir qualquer parte do Projeto 

sem o prévio consentimento por escrito do Contratante. O Empreiteiro aceitará as 

eventuais modificações feitas pelo Contratante, ainda que as mesmas impliquem em 

adições, alterações e/ou cancelamento de qualquer parte da Obra, contratada 

(SILVA, 2009) 

Modificações de Preços e Prazos- recebendo o Empreiteiro as instruções para 

efetuar modificações na execução da obra, decorrentes de alterações no Projeto, 

que a seu critério envolvam alterações de preço e/ou prazos, deverá comunicar o 
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fato ao Contratante dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, apresentando uma 

estimativa por escrito das modificações de preços e  

prazos necessários (SILVA, 2009)  

Na impossibilidade de cumprir o prazo acima, o Empreiteiro deverá comunicar ao 

Contratante, dentro deste prazo, se haverá modificação de preços e/ou prazos, 

comprometendo-se a entregar a estimativa dentro de um prazo suplementar de até 

30 (trinta) dias úteis.  

Solicitações de Esclarecimentos antes da Execução- O Empreiteiro tem por 

obrigação informar ao Contratante sobre qualquer irregularidade observada nos 

documentos técnicos fornecidos, solicitar esclarecimentos, instruções 

complementares e elementos integrativos, propor soluções e obter aprovação do 

Contratante, antes da respectiva execução (SILVA, 2009)  

As informações e solicitações supracitadas deverão ser por escrito e encaminhadas 

ao Contratante, com a antecedência mínima de 10 (dez) dia úteis, em relação à data 

prevista para utilização das mesmas.  

Arbitrariedades do Empreiteiro - A execução arbitrária de qualquer obra ou serviço 

será de exclusiva responsabilidade e ônus do Empreiteiro (SILVA, 2009) 

Disposições do Contratante - As instruções e/ou disposições do Contratante serão 

transmitidas por carta, ou em reuniões, nas quais serão lavradas atas, ou pela 

remessa de especificações complementares e/ou desenhos (SILVA, 2009) 

Acatamento pelo empreiteiro das Disposições do contratante - as instruções e/ou 

disposições do contratante deverão ser acatadas e cumpridas pelo empreiteio, que 

não poderá invocá-Ias para suprimir ou diminuir suas responsabilidades técnica e 

civil, conforme legislação em vigor (SILVA, 2009) 

Exercício das Profissões Técnicas - o empreiteiro, na execução das obras e serviços 

contratados, deve obedecer ao exercício das profissões técnicas envolvidas, 

assumindo, portanto, a total e exclusiva responsabilidade civil, não obstante a 

aceitação dos trabalhos por parte do CONTRATANTE (SILVA, 2009) 
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Uso de Normas Técnicas - para os casos omissos nestas Condições Gerais e/ou no 

Contrato e seus nexos, a execução das obras e serviços contratados deverá 

obedecer às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

aplicáveis aos mesmos (SILVA, 2009) 

Em casos de omissões destas, poderão ser usadas, a critério do contratante, 

normas estrangeiras pertinentes a cadacaso.  

Finalizando o tema contratos, importante registrar o que, Garrett e Rendon (2005) 

ressaltam sobre odesenvolvimento da organização do preço em cláusulas que são 

estruturadas em três categorias: preço fixo fechado (PFF), preço fixo com valores 

econômicos ajustáveis. (PF/VEA) e reembolso de custos (RC) 

Na PFF, o vendedor concorda em suprir bens específicos ou entregáveis em uma 

quantidade especificada ou entregar um serviço específico ou nível de esforço em 

retorno de um preço especificado, seja como uma estruturação lump-sum ou unit-

price. O preço é fixado, numa a cláusula escrita pelo vendedor e não pelo 

comprador.  

NaPF/VEA, usualmente limitados a fatores além do controle imediato do vendedor , 

tal como forças do mercado, não é PFF porque o contrato prove um ajuste de preço 

baseado na atual performance de custo do vendedor. O vendedor é protegido de 

certo risco de um aumento de salário ou no preço de material, por exemplo, mas a 

cláusula do contrato sobre essa categoria prove o aumento de preços baseados nos 

custos do vendedor, mas não na decisão do vendedor em aumentar os preços dos 

seus produtos ou serviços. Contratos com esse tipo de clausura são apropriados em 

tempos de instabilidade do mercado, quando existe grande incerteza sobre mão de 

obra e custo de material. O risco de flutuações do custo é mais balanceado entre as 

duas partes do que seria no caso de um contrato de PFF. 

Na categoria RC normalmente são incluídas a estimativa de custo de projeto, a 

provisão para reembolso dos gastos do vendedor e a provisão para pagamento das 

taxas de lucro e a a limitação no custo do comprador. E é por isso que o RC é 

desaconselhável diante dosníveis de incerteza de custo que pela complexidade, 

exigem, tanto do vendedor ou do comprador de serviços um sistema de 
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contabilidade acurado e razoável para que as partes de um contrato RC se 

confrontem na definição, medição, alocação e confirmação de custos.  

2.4.3 O contrato de terceirização 

Os contratos de terceirização em sua fase de preparação estão intimamente ligados 

a pré-seleção pode ser um processo fácil ou difícil mesmo que não exista 

concorrência entre prestadores de determinados serviços, lembrando-se que há 

mercados exclusivos ou até monopolizados de prestadores de atividades 

profissionais, significando que aquele que interessa para uma organização pode.  

estar prestando serviços para a concorrência. Há casos ainda que uma empresa 

pode precisar de desenvolver um prestador de serviços. 

O que medir e a forma de medir para selecionar deve ser orientada por tudo aquilo 

que oprestador de serviços deve possuir, ou seja: a capacidade, tradição e 

qualidade exigidas especificadas pela empresa para assumir as atividades a serem 

contratadas. Isso tem a ver com a qualidade e produtividade. Para medir esses dois 

aspectos os indicadores de qualidade devem ser indicados. “Os indicadores podem 

fazer parte do painel de controle da organização e/ou podem ser os mesmos 

utilizados pelo setor a ser terceirizado”, importando atender a todos os elos da 

cadeia produtiva: fornecedores e clientes internos ou externos (RUSSO, 2007, p. 

52). 

É a utilização de pesos, notas e médias atribuídas ao prestador de serviços que 

levam à tomada de decisão da terceirização entre as empresas candidatas. E isso é 

explicado nas palavras de Russo (2007, p. 81) como um mapa muito importante.  

Segundo o autor, é importante ressaltar que “a terceirização não é um fim em si 

mesma” e, “quanto mais quantificáveis forem os indicadores, maior a possibilidade 

de se verificar o sucesso ou corrigir os rumos da terceirização, pois as métricas 

servirão de base para os testes e o aceite de cada serviço”. 

O resultado da pré-seleção dos terceiros é denominadoRequest for Information 

(RFI). É um documento que especifica todos os detalhes dos serviços ou atividades 

que a empresa pretende terceirizar. Ele evita mal-entendidos com relação às 

necessidades dos parceiros, ou seja, maior transparência no relacionamento entre a 

organização e os prestadores de serviços. 
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Elaborar um RFI e encaminhá-lo para as empresas selecionadas juntamente com 

uma carta convite é uma forma de comunicação formal muito utilizada no final dessa 

fase. No entanto, a comunicação pode ser menos (por telefone ou e-mail). Mas, 

como o objetivo do RFI — é detalhar as informações do negócio e do que se 

pretende terceirizar, as informações mais relevantes desse documento são: a 

apresentação da organização; o escopo da prestação do serviço; a especificação 

das atividades.  

As medidas essenciais de resultado para seleção e acompanhamento de 

terceirizados, destacam-se a satisfação do cliente, a retenção de clientes, a 

aquisição de novos clientes, a entrega dentro do prazo, a carteira de bons clientes, a 

apresentação de relatórios, o treinamento técnico permanente, as reclamações de 

clientes internos e/ou externos, o número de empregados treinados e horas de 

treinamento, as horas de manutenção de equipamentos, a rotatividade dos 

empregados e a representatividade do faturamento etc. (RUSSO, 2007, p. 52-53) 

Agora, as organizações que terceirizam sem saber o que efetivamente esperam, 

“irão se apegar e/ou aplicar as regras contratuais com muito mais rapidez, ao invés 

de medir, acompanhar e validar os resultados como parceiros” (RUSSO, 2007, p. 

52), o que torna a definição do objeto da terceirização essencial. Portanto, os 

indicadores avaliados para a terceirização devem dar as medidas ou níveis de 

qualidade de forma direta ou utilizando ainda pesquisas qualitativa e quantitativa 

junto aos clientes internos ou externos e fornecedores.  

A preparação em relação ao perfil do terceiro implica em definir os atributos 

(qualificações) necessários do terceiro para que ele possa realizar a prestação do 

serviço dentro dos níveis de qualidade e produtividade exigidos. Na maioria dos 

projetos, esses atributos são: o técnico; o da qualidade; o econômico e financeiro; o 

jurídico e ético.  

Esses atributos deverão constar na análise da qualificação da fase de seleção do 

parceiro.  

De acordo com Russo (2007), a análise do mercado define e analisa os prestadores 

de serviços por:  
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Campo de atuação, diferenciação de serviço, condições de comercialização, 

logística, liderança de custos, tamanho, flexibilidade, competência 

(experiências e conhecimentos exigidos), credibilidade (são dignos de 

crédito), confiabilidade (desempenham o serviço com consistência), 

responsabilidade (respondem rapidamente às solicitações e aos problemas 

dos clientes) (RUSSO, 2007, p. 49). 

 

A terceirização também pode (e deve) “trazer oportunidades de melhoria de 

qualidade em função da tecnologia e de novos padrões e especificações 

disponíveis no mercado” (Russo, 2007, p. 50) diante desse fato, os aspectos 

relevantes para a análise do mercado são: verificar se existem, ou não, 

oportunidades e também ameaças e analisar “a repercussão da contratação de 

novos prestadores de serviços junto aos demais terceiros que já prestam serviço” 

para a organização.Essas informações é que levam a tomada de decisão da 

escolha de um parceiro. A seguir, de posse dos critérios mínimos exigidos para a 

terceirização, a seleção dos parceiros deve também relacionar-se com a política de 

terceirização baseada no tipo ganha-ganha para que a confiança dos empregados 

não abale a estratégia e os resultados da terceirização. 

Dentre as sugestões de Russo (2007), pode-se apontar as principais: estabelecer 

parcerias com fornecedores externos e que possuam competência reconhecida 

nas atividades a serem transferidas; evitar conflitos com os prestadores de 

serviços; definir indicadores de desempenho para as parcerias; as despesas 

devem ser compatíveis com o orçamento disponível; toda contratação de novos 

prestadores de serviços deve seguir os padrões estabelecidos pela organização; 

nenhuma contratação pode ter seu custo superior a 20% do faturamento da 

organização contratada; terceirizar somente as atividades-meio, não estratégicas; 

terceirizar atividades repetitivas e de grande volume; toda a terceirização de 

atividades especializadas deve conter um acordo de confidencialidade; todo o 

contrato deve ser homologado pelo departamento jurídico; e, por fim, todo 

prestador de serviços antes de iniciar as atividades na organização precisa ter o 

contrato assinado. 

As sugestões acima, segundo Russo (2007), vão expressar com clareza os objetivos 

da terceirização, demonstrando a preocupação dos gestores com todo o processo e 

as pessoas nele envolvidas. 
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Após à obtenção dos RFIs para poder elaborar o Request for proposal(RFP), o 

documento que objetiva maiores informações das empresas-candidatas que foram 

habilitadas na etapa anterior (organização e a atividade que será terceirizada) com 

vistas à elaboração de uma proposta comercial. 

Na solicitação de propostas comerciais, Russo (2007) ressalta que o tempo é grande 

para a elaboração do PFP, mas, os benefícios são vários. Esse documento deve 

conter todos os objetivos e metas que serão demandadas do prestador de serviços e 

não deve ser utilizado para comparar preços como se dá em uma licitação pública, 

por exemplo. 

Os principais itens que devem estar contidos no RFP são: 

Objetivo do projeto. 
Descrição do projeto. 
Funcionalidade das atividades/serviços: se possível e dependendo da 
complexidade, deve-se detalhar com fluxos, estrutura, plantas, 
administração/gerenciamento, clientes internos, volumes, quantidades, 
frequência, número de empregados, infraestrutura, logística etc. 
Indicadores de acompanhamento e desempenho: eficiência, utilização, 
satisfação (RUSSO, 2007, p. 72). 
 
 

Essas informações com a sugestão de formar uma parceria a partir desse momento 

de elaboração da proposta pode ser o caminho para o sucesso de uma análise mais 

detalhada com profissionalismo; 

 

O segundo ponto, o questionário de qualificação tem como perguntas que devem 

serem feitas pautadas nos atributos como conhecimento técnico/operacional, por 

exemplo. Russo (2007) sugere a necessidade de saber de antemão as 

seguintesquestões para esse atributo: os serviços e atividades desenvolvidos por 

sua organização; a organização possui profissionais especialistas em quais 

atividades; solicitação de exemplos de propostas de soluções de melhorias em 

processos existentes no cliente; procedimentos em momentos de emergência; a 

preocupação da organização com a qualidade (qualidade é um atributo variável e 

depende de cada organização, é necessário saber se pode-se expressar a 

qualidade do terceirizado.); e aptidão dos empregados para resolver qualquer 

problema. 
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Se as respostas fornecerem informações suficientes para a continuidade do 

processo a seleção do parceiro no projeto de terceirização poderá ocorrer 

naturalmente.  

A fase seleção do parceirodiz respeito à forma de remuneração do terceiro e à 

análise do custo / benefício  

Tanto a proposta (RFP respondido etapa anterior), o questionário de qualificação 

respondido – etapa anterior, a análise dos custos e as forma de remuneração já 

devem estar escritas de forma minuciosa.  

As técnicas de coleta de dados levarão ao resultado de uma seleção satisfatória. 

Importante ressaltar a qualificação do parceiro a partir da construção de pequenas 

tabelas de avaliação de candidatos com base nos atributos já definidos e uma 

distribuição de conceitos (Quadros 1 e 2). 

 

QUADRO 1 - Avaliação doscandidatos 
 

 

Fonte: Russo, 2007, p. 79. 
 
 

QUADRO 2-Distribuição de conceitos 
 

Fonte: Russo, 2007, p. 80. 

 

Os atributos e os pesos devem ser definidos por ocasião do planejamento da 

terceirização e a tabela deverá ser preenchida por ocasião da entrevista e visita às 

empresas-candidatas à terceirização. 

Mesmo que não tenham pesos fixos, os macros atributos podem ser avaliados a 

partir de uma nota adquirida com a média ponderada. E se houver a necessidade de 

acrescentar novos atributos, o processo continua o mesmo, com o peso indicando o 

Macro atributos Peso 

Técnico 30 

Qualidade 30 

Econômico/Financeiro 20 

Jurídico/Ética 20 

Conceito Muito Bom Bom Regular Ruim Péssimo 

Graduação 9 ou 10 7 ou 8 5 ou 6 3 ou 4 1 ou 2 
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nível de importância dos atributos escolhidos no dia-a-dia da organização. Esses 

atributos também deverão constar na análise da qualificação da fase Seleção do 

parceiro.  

Após todas as notas terem sido dadas e as contas feitas, é possível citar algumas 

opções para análise da situação. Se dentre os prestadores de serviços realmente 

nenhum deles atender às qualificações exigidas, será necessário rever a lista de 

empresas-candidatas e buscar novas empresas. Se não existem no mercado 

prestador de serviços com a competência necessária para realizar a terceirização, 

então deve-se verificar se as atividades ou serviços são estratégicos e, dependendo 

do caso, não terceirizar ou reduzir o escopo da terceirização. Caso as qualificações 

definidas estejam muito acima do que o mercado local possa oferecer, então é 

necessário não superavaliar as suas atividades, buscando no mercado o 

superprestador de serviços. Lembrando que essa não deve ser uma justificativa para 

não terceirizar. 

Em relação à análise dos custos, esses devem ser projetados anualmente para 

facilitar a análise financeira do projeto de terceirização. Todos os custos devem ser 

especificados. 

A forma de remuneração do terceiro precisa ser detalhada, respeitando a legislação. 

Na análise do custo/benefício, um Fluxo de Caixa (FC) deve ser construído pelo 

período de cinco anos ou mais. Segundo Russo (2007), O valor do projeto pode ser 

determinado pelo Valor Presente Líquido (VPL), que pode ser um valor positivo ou 

negativo. São três as variáveis nos projetos de terceirização, referentes a custos, 

que são muito importantes: os custos existentes, os custos futuros e os custos das 

indenizações. A taxa de desconto é muito importante devido à utilização do fluxo de 

caixa. Quanto mais dívidas possuir a organização, mais provável é que essa taxa 

seja maior. O VPL de um projeto de investimento é igual ao valor presente de suas 

entradas de caixa menos o valor presente de suas saídas de caixa. No caso do 

projeto de planejamento de terceirização, as entradas serão os valores dos custos 

existentes que deixarão de existir quando a terceirização for implantada. Por outro 

lado, as saídas serão os custos/despesas que começam a existir quando a 

terceirização for implantada. Além disso, deve-se acrescentar às entradas todo e 

qualquer valor identificado que funcione como crédito para a organização, 
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comovenda de imóveis, móveis e equipamentos. Para realizar o cálculo do Valor 

Presente dos resultados (entradas — saídas), a cada período (mensal) é utilizada a 

taxa de desconto que deve ser calculada com base no custo de capital Médio 

ponderado da sua organização.  

Após os resultados por período terem sido descontados, os valores devem ser 

somados e deduzidos o valor das indenizações dos empregados que serão 

desligados. Como o VPL do projeto é o resultado do somatório de cada período as 

possibilidades para o seu valor deve ser analisadas, pois só se o valor for maior do 

que zero: o projeto é economicamente atrativo, pois o valor presente das entradas 

de caixa é maior do que o valor presente das saídas de caixa. 

Um conhecimento sobre finanças é aconselhável para o gestor de projeto de 

terceirização já que quando se analisa um projeto de investimento sempre se dá 

atenção àquele que é positivo e em especial àquele com maior VPL.  

As observações de Russo (2007) corroboram com os ensinamentos de autores da 

área financeira (CARDOSO, MÁRIO, AQUINO, 2007; MATARAZZO, 2010), quando 

afirmam que planejamento financeiro talvez seja a tarefa mais importante do gestor, 

pois através deste é que se realiza uma gestão eficaz.  

Uma empresa que possa antever o momento em que irá ocorrer um excedente, ou 

uma escassez de recursos, poderá planejar seus investimentos de forma segura e 

da mesma forma, poderá projetar as possíveis fontes de planejamento para suprir 

sua necessidade futura de caixa. Conhecer com antecedência todas as operações 

que irão ocorrer em determinado momento é uma das tarefas que a gerência 

financeira deverá ter em mente no momento da construção do fluxo de caixa e 

aspectos qualitativos de difícil mensuração, tais como conflitos de interesses entre 

colaboradores, (capital intelectual, tratamento da inflação e da variação cambial ou 

planos de orçamento) em meio às mudanças econômicas ocorridas após a 

globalização da economia(CARDOSO, MÁRIO, AQUINO, 2007; MATARAZZO, 

2011). 

Após essas análises o resultado da seleção do parceiro pode ser divulgada e 

encaminhada para o Diretor de Contrato (ou Comitê de Terceirização, que tomará a 

decisão sobre a aprovação final).  



55 
 

Após a aprovação, o projeto de terceirização será implantado e o documento de 

apresentação do projeto de terceirização tem que conter informações consideradas 

relevantes do ponto de vista de quem vai aprová-lo, quer sejam: justificativa, 

objetivos, vantagens, desvantagens e custos. 

2.4RISCOS NA GESTÃO DA TERCEIRIZAÇÃO 

2.4.1 Conceito e Evolução de Gerenciamento de Risco 

O termo risco é de origem italiana risicare, significando ousar, acompanhado do 

latim risicu e riscu que têm sentido de incerteza. Nas palavras de Salles Junior et. al 

(2006, p. 20) “deve ser interpretada como um conjunto de incertezas encontradas 

quando ousamos fazer algo”.Um risco pode ocorrer no presente ou no futuro e traz 

como resultado uma perda ou decréscimo de valor num bem e é classificadode 

especulativo (aqueles que em sua natureza primária traz chance de ganho ou perda) 

ou puro /(aquele que ocorre apenas nas oportunidades de perdas). Dessa forma, 

existe um inter-relacionamento entre risco e incerteza, pois esses dois termos são 

certos em projetos, ou seja, não existe uma clara definição de risco e incerteza, o 

que, no máximo pode variar entre os conceitos de previsível e imprevisto ou 

inesperado; entre organizável e conturbado ou entre normalidade de problemas e 

crises). Também se pode dizer que o termo risco também se originou da teoria da 

probabilidade, com relação aos termos azar e sorte ou chance de se perder ou 

ganhar um jogo.Mas, no entanto, em se tratando de gerenciamento, a administração 

de risco apareceu da atividade de previsão, ou seja, da necessidade de controlar o 

futuro e a entrega de insumos dentro dos prazos, através de medidas que controlem 

a execução de projetos (ZAMITH, 2007; SALLES JUNIOR et.al. 2006).   

Essas medidas são os números que garantem a contribuição da teoria das 

probabilidades sem se caracterizar apenas como um jogo (ou azar ou sorte). 

Sabendo-se que a história dos números é sempre rica em fatos desde o século XIII, 

eles vem colaborando para o cálculo de médias, desvio de médias, cálculos de 

amostragem, dentre outros, e atualmente, com o advento da matemática, da 

estatística, o lidar com as incertezas do futuro tem no gerenciamento de risco, que 

utiliza essas ciências , a proposta de ver o futuro nas decisões que um indivíduo ou 

um grupo de indivíduos tomam no agora (SALLES JUNIOR et. al .2006). 
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Assim, resumidamente falando, o gerenciamento de risco consiste em tentar definir 

o que se sabe e o que não se sabe, num exercício constante de previsão, 

juntamente com um conjunto de informações que possibilitem minimizar incertezas. 

Salles Junior et.al (2006, p. 26) dizem que o espectro do gerenciamento de risco não 

“cobre a total certeza, nem a total incerteza, cobrindo, no entanto, um espectro de 

incerteza previsível que contempla a maior parte do que pode ocorrer com projetos”, 

apresentado na FIG. 5: 

FIGURA 5– Espectro do gerenciamento de risco 

 

Fonte: SALLES JUNIOR et.al, 2006, p. 26 

Nota-se a partir da ilustração acima que a incerteza geral e a incerteza específica se 

situam como a parte central de todas as informações, ou seja: ninguém tem certeza 

de nada.  

E é por isso que o gerenciamento de riscoganhou força sem ser visto apenas como 

algo negativo em um projeto e as organizações percebem os riscos quando eles 

estão relacionados a ameaças ao sucesso do projeto ou a oportunidades para 

aumentar as chances de sucesso do projeto. É possível aceitar os riscos que 

constituem ameaças ao projeto se eles forem equivalentes à premiação que pode 

ser obtida ao se assumir esses riscos.  

Uma abordagem consistente do risco que atenda aos requisitos da organização 

deve ser desenvolvida para cada projeto, e a comunicação do risco e o seu 

tratamento devem ser abertos e transparentes. As respostas a riscos refletem o 

equilíbrio entre enfrentar riscos e evitar riscos considerados por uma organização. 

Para ser bem-sucedida, a organização deve estar comprometida com uma 
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abordagem de gerenciamento de riscos proativa e consistente durante todo o 

projeto. 

É importante registrar a orientação de Salles Junior et.al (2006, p. 29) quanto a ficar 

claro que qualquer decisão que se relaciona ao gerenciamento de riscos em projetos 

envolve “um evento objetivo e uma visão subjetiva do valor desse evento”. 

Esse valor pode ser tangível ou intangível, implícito ou explícito de acordo com seus 

componentes que são: o evento em si, onde deve ser identificada a causa raiz 

(fonte) do risco, bem como seu efeito (consequência); uma probabilidade associada 

e um impacto no projeto (SALLES JUNIOR et. al, 2006). 

Carvalho Junior e Rabechini Junior (2006) acrescentam que cada organização é 

única e uma decisão para o gerenciamento de risco precisa levar em contao respeito 

ao seu próprio limiar de exposição ao risco.  Dessa forma, o gerente e projeto deve 

conheceras políticas corporativas de forma profunda, bem como as práticas de 

gestão de risco já adotadas e experienciadas em projetos anteriores. 

O momento do planejamento inicial, antes de ser tomada qualquer decisão final 

sobre irou não em frente em um projeto (Go/no-go ou fechamento da proposta) deve 

ser visualizada conforme a FIG. 6: 

FIGURA 6– O momento de iniciar o gerenciamento de riscos 

 
Fonte: Adaptado de SALLES JUNIOR et. al, 2006, p. 35. 

Nota-se que os processos que tratam o gerenciamento de riscos são em número de 

seis e se interagem entre si e também com processos de outras áreas de 
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conhecimento. Cada processo pode envolver o esforço de uma ou mais pessoas ou 

grupos de pessoas, com base nas necessidades do projeto. Cada processo ocorre 

pelo menos uma vez em todos os projetos e também em uma ou mais fases do 

projeto, se ele estiver dividido em fases (PMBOK, 2008; SALLES JUNIOR et.al, 

2006). 

2.4.2 Os processos do gerenciamento de risco 

Os seis processos orientados pelo PMBOK (2008) podem ser resumidos da seguinte 

forma:  

Processo 1: Planejar o gerenciamento dos riscos - definição de como conduzir as 

atividades, devendo ser explícito para aumentar a probabilidade de sucesso para os 

outros cinco processos, bem como para fornecer tempo e recursos suficientes para 

as atividades, deve começar na concepção do projeto e ser concluído nas fases 

iniciais do planejamento do projeto  

Processo 2 - identificação de riscos – determinação dos riscos que podem afetar o 

projeto e documentação de suas características. E é por isso que os participantes 

das atividades (gerente do projeto, membros da equipe do projeto, equipe de 

gerenciamento dos riscos (se for designada), clientes, especialistas, usuários finais, 

etc. devem participar das entradas, ferramentas e técnicas, e saídas dessa fase. 

Processo 3- análise qualitativa de riscos – priorização dos riscos para análise ou 

ação adicional subsequente através de avaliação e combinação de sua 

probabilidade de ocorrência e impacto, pois: 

Realizar a análise qualitativa de riscos é o processo de priorização de riscos para 

análise ou ação adicional através da avaliação e combinação de sua probabilidade 

de ocorrência e impacto As organizações podem aumentar o desempenho do 

projeto se concentrando nos riscos de alta prioridade. O processo de Realizar a 

análise qualitativa dos riscos avalia a prioridade dos riscos identificados usando a 

sua relativa probabilidade ou plausibilidade de ocorrência, o impacto correspondente 

nos objetivos do projeto se os riscos ocorrerem, bem como outros fatores, como o 

intervalo de tempo para resposta e a tolerância a riscos da organização associada 
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com as restrições de custo, cronograma, escopo e qualidade do projeto (PMBOK, 

2008, p. 238).  

Processo 4: análise quantitativa de riscos – análise numérica do efeito dos riscos 

identificados nos objetivos gerais do projeto. A FIG. 8 apresenta as entradas, 

ferramentas e técnicas, e saídas dessa fase. Esse processo analisa o efeito dos 

eventos de riscos para atomada de decisões (PMBOK, 2008). 

Processo 5: planejamento de respostas a riscos – desenvolvimento de opções e 

ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do 

projeto. Planejar as respostas aos riscos é o processo de desenvolvimento de 

opções e ações para     aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos 

objetivos do projeto. Os riscos englobam as ameaças e as oportunidades que 

podem afetar o sucesso do projeto e são analisadas respostas para cada um deles. 

Processo 6: Monitoramento e controle de riscos – acompanhamento dos 

riscosidentificados, monitoramento dos riscos residuais, identificação dos 

novosriscos, execução de planos de respostas a riscos e avaliação da sua 

eficáciadurante todo o ciclo de vida do projeto. 

Esse processo utiliza técnicas, como análises de variações e tendências, que 

requerem o uso das informações de desempenho geradas durante a execução do 

projeto. Outras finalidades do processo de Monitorar e controlar os riscos 

determinam se: as premissas do projeto ainda são válidas; a análise mostra um risco 

avaliado que foi modificado ou que pode ser desativado; as políticas e os 

procedimentos de gerenciamento dos riscos estão sendo seguidos e as reservas 

para contingências de custo ou cronograma devem ser modificadas de acordo com a 

avaliação atual dos riscos, além de envolver a escolha de estratégias alternativas, a 

execução de um plano alternativo ou de contingência, a adoção de ações corretivas 

e a modificação do plano de gerenciamento do projeto. 

Finalizandoesses processos é importante a relevância de uma análise qualitativa de 

riscos que exige a definição de níveis diferentes de probabilidades e impactos de 

riscos.  
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A probabilidade versus o impacto de riscos é importante à minimização das 

incertezas normais no início e durante o desenvolvimento de um projeto, chegando-

se a análise conjugada dessas dimensões-chave de importância na análise de 

gravidades possíveis. A FIG. 7 apresenta esse entendimento:  

FIGURA 7-Matriz de probabilidade e impacto. 

Fonte, PMBOK, 2008 p. 241. 

A observação do PMBOK (2008) é que as definições gerais dos níveis de 

probabilidade e impacto sejam observadas em uma Matriz de probabilidade e 

impacto, pois os riscos são priorizados de acordo com suas possíveis implicações 

para o atendimento dos objetivos do projeto 

Já a análise quantitativa de riscos ouplanejamento de respostas a riscos utiliza uma 

matriz de probabilidade e impacto, conforme exemplificado na FIG 8. 
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FIGURA 8 – Probabilidade e Impacto de risco 

 

Fonte: DINSMORE e CAVALIERE, 2007, p. 194. 

 

Dinsmore e Cavaliere (2007) denominam essa escala de ranking de riscospara a 

identificação de uma resposta imediata, pois ela estabelece o ranking global de 

riscos do projeto.  

A objetividade no gerenciamento de riscos depende da capacidade de 

entendimento, da análise, da estimativa que cada dimensão de cada fator 

de risco individual tem, juntamente com o seu peso para o conjunto final do 

projeto.  

A analise dos riscos permite direcionar o desenvolvimento das ações de 

respostas para os fatores mais relevantes e de maior efeito para os 

objetivos do projeto.  

Dessa forma, a análise qualitativa torna-se o processo de avaliar o impacto e a 

probabilidade dos riscos identificados. Ela qualifica e classifica os riscos em função -

do projeto como um todo. As categorias “Muito Baixo”, Moderado eAlto são 

definidas segundo critérios objetivos. 
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A análise quantitativa de riscos é realizada nos riscos que foram priorizados pelo 

ProcessoAnálise qualitativa de riscos por afetarem potencial e significativamente as 

demandas conflitantes do projeto. O processo Análise quantitativa de riscos analisa 

o efeito desses eventos de risco e atribui uma classificação numérica a esses riscos. 

Ela também apresenta uma abordagem quantitativa para a tomada de decisões na 

presença da incerteza.  

A confecção da “Árvore de Decisão”que é estruturada usando um diagrama para 

descrever uma situação que está sendo considerada e as implicações de cada uma 

das escolhas disponíveis e cenários possíveis, conforme FIG.9, torna-se de razoável 

importância, conforme PMBOK 2008. 

FIGURA 7- Diagrama da árvore de decisão 

 
Fonte, PMBOK, 2008 p. 247. 

 

Nota-se, dessa forma, que a árvore de decisão é um método de expressão, em 

ordem cronológica, das alternativas de ação disponíveis para que  o gerente de 

projetos necessita para fazer suas escolhas. Basicamente o processo de construção 

da árvore de decisão se fundamenta em 7 passos: 1. definição do problema; 2. 

identificação das alternativas a serem consideradas; 3. identificação dos eventos 
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futuros decorrentes das alternativas escolhidas; 4.  representação em tabelas ou 

gráficos das alternativas e suas ramificações; 5. estimativa das probabilidades de 

ocorrência para cada evento futuro identificado ; 6. determinação dos valores finais 

das alternativas; e 7. tomada de decisão. 

A escolha da distribuição estatística de probabilidade a ser utilizada é 

importante e de conformeDinsmore e Cavaliere (2007, p. 203) “pode levar a 

diferenças significativas de resultados” e muitas vezes asdistribuições 

Triangular, Beta e Normal, são utilizadas. 

No entanto, a análise de sensibilidade é a forma mais simples de 

avaliação. Ela ajuda a determinar quais riscos têm o maior impacto sobre o 

projeto, analisando a variação do impacto global provocado por um fator 

individual de risco, enquanto todos os demais permanecem constantes.  

2.4.3 Gerenciamento de riscos na gestão da terceirização 

De acordo com o Portal da Auditoria (2011),4 a tomadora deverá observar o seguinte 

para evitar riscos nas terceirizações: 

 A empresa deve manter projeto de terceirização. A terceirização deve ser 

bem estudada pela diretoria da empresa, pois se não feita adequadamente, trará 

prejuízos à empresa (co-responsabilidade trabalhista e tributária); 

 As metas devem ser atingidas conforme o projeto de terceirização; 

 Definir qual deverá ser o perfil do prestador de serviços, sendo ele uma 

empresa de prestação de serviços ou profissional autônomo, qual será a sua 

especialidade e qualidades esperadas;. 

 Avaliar como manter os setores em funcionamento, utilizando-se de 

prestadores de serviços; 

 Desenvolver programas de treinamento interno, a fim de evitar qualquer 

postura de direção, fiscalização ou controle. A empresa contratante não pode, 

diretamente dar ordem, fiscalizar ou controlar os prestadores de serviços 
                                                           
4
Disponível em:<http://www.portaldeauditoria.com.br/obras/auditoriatrabalhista.htm>). 

 



64 
 

terceirizados, deve eleger um representante da contratada, através de cláusula 

contratual, que terá acesso direto à contratante para receber qualquer instrução 

acerca dos serviços que estão sendo realizados. Qualquer relação direta do 

funcionário da empresa terceirizada com a contratada se configura o vínculo 

empregatício e a solidariedade (não pode haver: subordinação, controle de horário e 

controle de frequência); 

 Evitar a todo o custo: a direção, a fiscalização ou controle, a subordinação 

(dar ordens) , supervisão (controle), o controle defrequência e o controle de ponto 

dos funcionários da empresa terceirizada. A relação deve ser impessoal, por meio 

de um responsável da contratante, eleito em cláusula contratual; 

 Em relação à área trabalhista, a terceirização de serviços, de acordo com o 

inciso III do Enunciado 331 do TST, será permitida nos casos de vigilância, 

conservação e limpeza, e também, em serviços especializados ligados na atividade-

meio, desde que inexistentes os requisitos da pessoalidade ou subordinação direta; 

 É proibida a subordinação dos funcionários da contratada às ordens da 

contratante, o que caracterizará o vínculo empregatício; 

 Verificar, pelo contrato social, se a atividade-fim da prestadora é compatível 

com a atividade-meio do tomador: se for contratado serviço de limpeza, no contrato 

social da contratada deve constar como atividade a prestação de serviços de 

limpeza; 

 Forma de execução dos serviços e em que condições: constar no contrato de 

prestação de serviços o nome da pessoa que responde pelos funcionários da 

contratada, bem como clara descrição dos trabalhos a serem efetuados pelos 

funcionários da contratada, sem subordinação, com impessoal, sem controle de 

frequências. Qualquer sugestão, reclamação, elogios, comando ou solicitação de 

serviços deve ser feito diretamente à pessoa responsável pela equipe, conforme 

conste no contrato; 

 O tomador deverá avaliar os resultados dos serviços prestados: no contrato 

deve haver previsão da prova de avaliação dos serviços, a qual deve ser por 

intermédio de relatórios por escrito; 
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 Verificar a existência de cláusula constando os materiais, equipamentos e 

instrumentos que a contratada vai utilizar nos serviço; 

 Verificar a existência de cláusula onde a contratada informa como 

administrará o comportamento de seus empregados: constar no contrato de 

prestação de serviços o nome da pessoa que responde pelos funcionários da 

contratada, como já foi citado, o qual aplicará advertências, suspensões e 

demissões, horário da realização dos trabalhos, etc. A empresa contratante não 

pode demitir, fazer comentário ou outros procedimentos com os funcionários da 

empresa contratada. Qualquer comentário, decisão, reclamação deve ser tratado 

diretamente com a pessoa responsável constante no contrato, ou seja, a pessoa que 

está fazendo a limpeza (por exemplo) é a pessoa jurídica e não a pessoa física que 

executa o serviço. Às vezes é complicado, como exemplo: em determinada situação 

um serviço fica incompleto, a pessoa que executou está à sua frente, porém o 

funcionário da empresa contratante deve encaminhar sua reivindicação (por 

telefone) ao responsável e este deve solicitar o serviço completo; diferentemente 

caracteriza o vínculo empregatício, facilmente provado por testemunhas; 

 Verificar se consta cláusula onde a contratada declara a sua responsabilidade 

a respeito dos acidentes do trabalho e cumprimento das normas do tomador em 

relação à prevenção de acidentes; 

 Fornecimento de EPI e EPC, é providenciado pela contratada; 

 Deve contar citação de não haver qualquer vínculo empregatício entre o 

tomador e os empregados da prestadora; 

 Verificar se consta cláusula prevendo em caso do tomador vir a ser 

interpelado judicialmente pelo fato da prestadora não ter cumprido alguma de suas 

responsabilidades trabalhistas ou previdenciárias, com referência a sua mão-de-obra 

este poderá assumir o pagamento; 

 Verificar se consta previsão (em função do item anterior) de que o tomador 

poderá interpor ação civil, para retroceder o seu contrato, para que haja 

ressarcimento das perdas; 
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 Definição de preço do contrato, data do pagamento e sua composição para os 

efeitos dos reajustes;. 

 Verificar se consta do contrato o prazo de vigência; 

 Proibição da utilização dos empregados da contratada em outras funções da 

contratante; 

 A existência da forma de rescisão do contrato; 

 É fundamental a existência de uma cláusula eximindo a contratante da 

responsabilidade solidária trabalhista.  

Russo (2007) apresenta, em linhas gerais, alguns riscos prováveis para a gestão da 

terceirização, tais como a má escolha de parceiros, a descontinuidade ou má 

qualidade nos serviços prestados, a desestabilização do ambiente interno da 

organização, a resistência de gerentes e de empregados da organização que está 

terceirizando, a dificuldade de encontrar organização substituta, o surgimento de 

ações trabalhistas, a perda do conhecimento adquirido – memória, a mudança da 

cultura organizacional, a defasagem tecnológica do prestador de serviços, a perda 

do controle efetivo das atividades terceirizadas e a dificuldade de retomada da 

atividade se a terceirização falhar (RUSSO, 2007, p. 33).  

Para minimizar os riscos, Sarati, Silveira e Moraes (2008) apresentam as seguintes 

situações encontradas nas empresas em relação aos controles. 

A maioria dos tomadores de serviço não possui informação centralizada, total e 

oficial sobre o volume de empresas terceirizadas, serviços e empregados terceiros. 

Algumas possuem apenas uma vaga ideia deste total. Existem controles paralelos, 

de acordo com a necessidade de cada área. As empresas não possuem um sistema 

de apoio para a realização do gerenciamento. 

Não há controle efetivo dos terceiros que atuam nas dependências da empresa ou 

que acessam seus sistemas; normalmente é realizado um cadastro inicial, mas este 

não é atualizado com as movimentações referentes a férias, licenças e rescisões, 

etc. (SARATI, SILVEIRA e MORAES, 2008, p. 60-61). 
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O controle de acesso físico e lógico da empresa tomadora é frágil. A maioria possui 

total dependência do envio da informação dos prestadores relativa às 

movimentações de terceiros, permitindo que, por certo período de tempo, estes 

tenham permissão de acesso, apesar de não atuarem mais na empresa. 

Alguns prestadores possuem dependência econômica da tomadora em nível 

acentuado. Não existe controle sobre as mudanças da saúde financeira dos 

prestadores durante a prestação do serviço (SARATI, SILVEIRA e MORAES, 2008, 

p. 60-61). 

Tal cenário apresentado indica a questão do passivo trabalhista. Um passivo 

trabalhista significa deixar de cumprir um direito trabalhista ou deixar de recolher um 

dos encargos sociais por parte de uma empresa ou um empregador pessoa física. 

O descumprimento do direito trabalhista pode incidir em diversas situações: na falta 

de registro do contrato de trabalho na Carteira de Trabalho e Previdência Social do 

empregado, na falta de pagamento das horas extras, no não recolhimento dos 

encargos sociais sobre a parte variável do salário, principalmente das comissões, 

como exemplos. 

Encargos sociais são tributos normalmente incidentes sobre os salários pagos, tais 

como Fundo de Garantia por tempo de serviço, décimo terceiro salário, INSS, férias 

com adicional de 1/3, descanso semanal remunerado, entre outros. 

O empregador que, porventura viola as leis ou deixa de recolher os encargos 

sociais, pode ser alvo de uma proposição de uma reclamação trabalhista junto à 

Justiça do Trabalho por parte do empregado; fiscalização por parte do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE); fiscalização por parte do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS); - atuação do Ministério Público Federal do Trabalho (HERMANSON, 

2011). 

Se uma das hipóteses acima for constatada, um valor total do débito e suas 

respectivas correções e atualizações serão apuradas (o que inclui multas previstas 

na legislação) e/ou a emissão de uma sentença condenatória por parte da Justiça do 

Trabalho, trazendo o passivo trabalhista em sua forma real, sendo cobrado do 

empregador de uma só vez (PEREIRA, 2008). 
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Um alerta importante dos autores é a necessidade do Departamento de Recursos 

Humanos (DRH) precisar de um advogado como parceiro, pois o planejamento 

trabalhista, em muitos casos, pode significar a salvação da organização.  

Diante das teorias e exemplos acima, entende-se que a terceirização não deve ser 

um fim em si mesma, mas parte de um todo, onde os riscos precisam ser 

conscientes, e, portanto, é necessário prevê-los e se for necessário reverter a 

terceirização de forma rápida para minimizar prejuízos organizacionais. 

Os obstáculos à terceirização estão relacionados a ordem pública, técnica, 

gerencial, econômica e legal. O autor Russo (2007) exemplifica da seguinte forma: 

dificuldade em desfazer-se de equipamentos recém-adquiridos (técnica / gerencial / 

econômica / legal); falta de garantia de que a terceirização será bem-sucedida 

(técnica / gerencial / legal); demissão de muitos empregados em empresas 

paternalistas e/ou sindicalizadas (gerencial / legal); receio dos gerentes de poder 

justificar o resultado junto aos acionistas (gerencial / econômica); incerteza sobre o 

comportamento dos empregados demitidos e daqueles que permanecerão 

(gerencial); insegurança a respeito do prestador de serviços (técnica / gerencial / 

econômica / legal). Além disso, alerta para o fato de que terceirizações semelhantes 

não terem dado certo em outras empresas. 

Na transferência de tecnologia – Know-how encontra-se outro risco, ou seja, o custo 

envolvido nessa transferência e a dificuldade de efetivar a reversão da terceirização 

ou transferência para outro prestador de serviço.  

No processo de planejamento, especificar e detalhar todos os serviços ou atividades 

da área a ser terceirizada impede que muitas decisões estratégicas não fiquem na 

organização contratante. 

A redução de pessoal indica o número total de pessoas que serão demitidas, as que 

permanecerão em um setor e as que serão transferidas para o parceiro ou outros 

setores da organização. Nessa fase do projeto, os questionamentos a serem 

respondidos pelos gestores são, a partir disso: que tipo de profissional a 

organização precisa para manter as suas atividades e terceirizar outras?quais tipos 

de profissionais podem ser aproveitados em outra área da organização em função 
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de suas qualificações? E, por fim, que profissionais podem ser transferidos para a 

organização terceirizada? (RUSSO, 2007, p. 39). 

As respostas aos questionamentos são importantes e revistas com muita clareza, 

pois as responsabilidades dos profissionais envolvidos no processo é que vão 

contribuir para o sucesso da terceirização, lembrando-se que as pessoas são os 

ativos mais importantes de uma organização. 

Na dificuldade de demissão, o autor acima aconselha mapear todos os empregados 

que não podem ser demitidos e/ou transferidos. Como exemplos, aqueles que são 

membros dos sindicatos, das associações, da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA) ou que possuem estabilidade provisória (tipo licença maternidade). 

No entanto, se preciso for, a indenização, às vezes é mais vantajosa para empresa, 

uma vez que não se deve correr o risco de uma ação trabalhista. 

No caso da repercussão na área sindical, a indenização integral deve ser 

homologada pelo sindicato ou se fazer uma transferências do empregado para outra 

área da organização, ou ainda, firmar um acordo com o prestador de serviço para 

que os empregados que serão demitidos sejam contratados. 

Finalmente, na análise da cultura do terceiro têm-se as seguintes observações: criar 

uma política de terceirização baseada no tipo ganha-ganha para que a confiança 

dos empregados não abale a estratégia e os resultados da terceirização. Algumas 

ações podem ser adotadas, tais como estabelecer parcerias com fornecedores, 

externas e que possuam competência reconhecida nas atividades a serem 

transferidas; evitar conflitos com os prestadores de serviços; definir indicadores de 

desempenho para as parcerias. Além disso, as despesas devem ser compatíveis 

com o orçamento disponível; toda contratação de novos prestadores de serviços 

deve seguir os padrões estabelecidos pela organização; nenhuma contratação pode 

ter seu custo superior a 20% do faturamento da organização contratada. Há a 

possibilidade de terceirizar somente as atividades-meio, não estratégicas e de 

terceirizar atividades repetitivas e de grande volume. Levando em consideração que 

toda a terceirização de atividades especializadas deve conter um acordo de 

confidencialidade, todo o contrato deve ser homologado pelo departamento jurídico 
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e todo prestador de serviços antes de iniciar as atividades na organização precisa 

ter o contrato assinado (RUSSO, 2007, p. 96). 

As sugestões acima, segundo o autor, vão expressar com clareza os objetivos da 

terceirização, demonstrando a preocupação dos gestores com todo o processo e as 

pessoas nele envolvidas. 

O referencial teórico apresentado fundamenta e orienta a pesquisa descritiva 

efetuada em uma empresa do setor de mineração, conforme requisito da produção 

de trabalhos científicos. A metodologia deste estudo, a ser apresentada no próximo 

capítulo, está consubstanciada nestes fundamentos, ou contribuições, preguessas 

do conhecimento científico-técnico na área de prestação de serviços terceirizados ao 

setor em estudo. 

Esta pesquisa não está suportada por modelos teóricos em evolução, conforme 

prescreveu os cânones científicos mais rigorosos. Ela se baseia em um modelo 

analítico de gerenciamento de contratos, aplicados na empresa mineradora em 

estudo. Assim, a consolidação da consistência do modelo analítico poderá contribuir 

à validação de uma estrutura de procedimentos e normas gerenciais a ser aplicada 

em organizações. Portanto, trata-se de um estudo aplicado, com características de 

pesquisa-ação, onde a pesquisadora cria, participa e gerencia sistemas, normas e 

processo de gerenciamento de contratos de prestação de serviços terceirizados, em 

uma típica relação no campo dos negócios busness-to-business. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Tipo de estudo 

O estudo, dadas as suas características de aplicabilidade foi compreendido como 

pesquisa aplicada, e pesquisa-ação. Possuiu natureza descritiva e exploratória e 

caráter qualitativo.  

O fato de a pesquisa ser de natureza aplicada foi assegurado a partir da proposta de 

desenvolver uma avaliação de prestação de serviços para a gestão de terceirização 

numa mineradora para analisar a sua viabilidade. 

A pesquisa ação “é um tipo particular de pesquisa participante e de pesquisa 

aplicada que supõe intervenção participativa na realidade social”, sendo, quanto aos 

meios, intervencionista (VERGARA,2007, p. 49). 

Em relação à natureza descritiva, a pesquisadora, ao aprimorar as ideias e suas 

intuições, teve nesse processo um planejamento muito flexível, ao considerar 

aspectos diversos relativos ao fato estudado. Intentou-se analisar e compreender as 

relações entre gestão de terceirização, suas principais obrigações legais (normas e 

procedimentos organizacionais) para propor um modelo de avaliação de contratos 

de prestação de serviços. 

A pesquisa em questão utilizou a abordagem exploratória que, segundo Gil (2002, 

p.43) “têm como finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, 

tendo em vista a formulação de problemas mais específicos”. Neste sentido, para o 

autor as pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de vislumbrar 

uma visão geral de determinado fato. 

De acordo com DiehlI (2005) os estudos exploratórios são úteis quando os 

pesquisadores não têm ideia clara dos problemas que vão enfrentar durante o 

estudo. O autor ainda acrescenta que é através da exploração, que os conceitos vão 

surgindo de forma mais clara, e o pesquisador consegue estabelecer prioridades, 

desenvolver definições operacionais e melhorar o planejamento final da pesquisa.  
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O presente trabalho foi caracterizado como uma pesquisa qualitativa devido à forma 

de abordagem do problema que, de acordo com Roesch (1999, p.155) “é a mais 

apropriada quando se trata da proposição de planos”. 

3.2 Descrição da mineradora e da estrutura organizacional da Gestão de 

contratos 

A Empresa Xtem capital aberto, com ações negociadas nas Bolsas de Valores de 

São Paulo (BM&FBOVESPA) e de Nova Iorque (NYSE) e com mais de vinte mil 

colaboradores. É uma empresa integrada com negócios em siderurgia, mineração, 

cimento, logística e energia. 

Atua em toda a cadeia produtiva do aço, desde a extração do minério de ferro, até a 

produção e comercialização de uma diversificada linha de produtos siderúrgicos de 

alto valor agregado, incluindo aços planos revestidos galvanizados e folhas 

metálicas. O sistema integrado de produção, aliado à qualidade de gestão, faz com 

que a Empresa X tenha um dos mais baixos custos de produção da siderurgia 

mundial. 

A partir de 2007, passou a comercializar minério de ferro no mercado transoceânico, 

administrando terminais portuários no Rio de Janeiro em seus projetos de expansão 

das minas pretende atingir em breve uma capacidade total de produção de minério 

de ferro em torno de 80 milhões de toneladas. 

A estrutura organizacional da Gestão de ContratosCorporativos é apresentada a 
seguir. 

FIGURA 8 – Estrutura da Gestão de Contratos Corporativos 
 

 
Fonte: Dados de pesquisa 
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A função da Coordenação de Desempenho é consolidar o planejamento do negócio 

Mineração, acompanhar os resultados gerados e projetar os resultados futuros, 

dando suporte à tomada de decisão da diretoria.  Além disso, através do 

alinhamento com a área de qualidade, possibilitar o melhor monitoramento da 

performance operacional e desenvolvimento de projetos que propiciem o 

melhoramento contínuo e uma melhor gestão de processos. 

A Coordenação de Orçamentotem como principais funções: coordenar e garantir o 

cumprimento do processo orçamentário da Mineração, em sintonia com as diretrizes 

corporativas e do negócio; acompanhar a performance da Mineração em relação ao 

orçamento, atendendo às demandas de informações da diretoria e da corporação. 

A Gestão de Contratos tem como principais funções: verificar e avaliar a aderência 

das cláusulas contratuais, permitindo um estreito acompanhamento e visando 

ampliara eficiência da aplicação dos recursos.Orientar os contrapartes sobre as 

normas, procedimentos da corporação para desempenharem as atividades de 

gestão em consonância com os requisitos legais e específicos.Elaborar Estudo de 

Viabilidade Econômica, dando suporte as áreas de mineração e atendendo às 

demandas de informações da diretoria e padronização dos processos de  gestão de 

contratos. 

 

3.3 Coleta e análise de dados 

 

Coleta de dados é a fase de investigação na qual são apurados os dados 

necessários para a análise posterior. Deve receber tratamento especial, uma vez 

que, a coleta de dados incompletos e errados levará o pesquisador a conclusões 

equivocadas. 

A utilização de várias fontes de evidências confere significância aos resultados da 

pesquisa. Para isso, seis fontes de evidências são apresentadas por Gil (2002): a) 

documentos, b) registros em arquivos, c) observação direta, d) observação 

participante, e) entrevista e f) artefatos físicos. 
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As fontes que foram exploradas no estudo em questão, devido à possibilidade de 

fornecerem evidências mais acertadas para análise e conclusão posterior foram 

dividas em três fases: 

Observação Participante: modalidade especial de observação na qual o pesquisador 

é apenas um observador passivo, mas assume uma variedade de funções dentro de 

um estudo de caso e pode, de fato, participar dos eventos que estão sendo 

estudados. “A técnica pode ser usada em ambientes mais ligados ao nosso dia a- 

dia, como em uma organização”. (YIN, 2005, p.121). 

Nessa fase, a pesquisadora observou no cotidiano de suas atividades na mineradora 

que na estrutura e distribuição de contratos os resultados esperados giravam em 

torno de uma padronização dos processos e procedimentos na gestão de terceiros; 

na prevenção e redução de passivo trabalhista oculto, na redução de riscos de 

imagem da empresa e na proposição de unificação de escopos para aumentar o 

nível de produtividade dos contratos e redução de custos. 

Diante disso, do universo de sessenta e dois contratos realizados na mineradora 

durante o período deJaneiro a Junho de 2011 foram definidos quarenta e dois 

(amostra) contratos para que fossem analisados e, consequentemente, mensurar e 

avaliar aspectos classificados como críticos para o processo decisório da mineração 

e com um valor igual ou superior a Ummilhão de Reais, conforme a relação abaixo: 

Empresa 1 - Serviços de transporte coletivo de funcionários  

Empresa 2 - Fornecimento de refeição 

Empresa 3 - Serviços de transporte leve de pessoas e pequenas cargas 

Empresa 4 - Serviços de limpeza industrial, limpeza social e apoio operacional 

Empresa 5 - Locação de veículos leves 

Empresa 6 - Serviços de operação dos postos de combustíveis 

Empresa 7 - Locação de container 

Empresa 8 - Serviços de implantação de um sistema de execução da manufatura 
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Empresa 9 - Serviços de implantação do sistema SAP  

Empresa10 - Serviços de construção de canaletas de drenagem pluvial 

Empresa 11 - Serviços de suporte técnico e manutenção de hardware e software do 

sistema intellmine 

Empresa 12 - Serviços de obra civil 

Empresa 13 - Serviços de suporte a implantação do sistema SAP Mining 

Empresa 14 - Serviços de caldeiraria de campo 

Empresa 15 - Serviços de manutenção de ar condicionado nos equipamentos de 

mina 

Empresa 16 - Serviços de lavagem e limpeza de equipamentos nolavador industrial 

e campo, limpeza de peças, canaletas, caixas separadoras, escavadeiras. 

Empresa 17 - Serviços de montagem de redes elétricas 

Empresa 18 - Serviços de revitalização estrutural do transportador de correia 

cablebelt 

Empresa 19 - Serviços de desenho e arquivo técnico 

Empresa 20 - Serviços de supervisão de manutenção e inspeção da frota de 

caminhões Terex 3300 

Empresa 21 - Serviços de manutenção em caminhões Terex 

Empresa 22 - Serviços de caldeiraria e usinagem 

Empresa 23 - Serviços de manutenção de motores MTU 

Empresa 24 - Serviços de manutenção de caminhões médios 

Empresa 25 - Serviços de manutenção em veículos leves e fornecimentos de peças 

Empresa 26 - Serviços de mandrilhamento 
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Empresa 27 - Locação de equipamentos para transporte e carga de produtos 

Empresa 28 - Locação de equipamentos para drenagem 

Empresa 29 - Serviços de operação de guindastes 

Empresa 30 - Serviços de supressão de vegetação na mina 

Empresa 31 - Serviços de operação de equipamentos para drenagem 

Empresa 32 - Serviços de operação dos poços e adutoras 

Empresa 33 - Locação de equipamentos para mina 

Empresa 34 - Locação de equipamentos para topografia 

Empresa 35 - Serviços de levantamento e marcações topográficas, 

acompanhamento de projeto de mina e tratamento de dados 

Empresa 36 - Serviços de recuperação e manutenção de pistas de acessos internos 

e externos  

Empresa 37 - Serviços de limpeza de diques e barragens  

Empresa 38 - Locação de equipamentos para limpeza de baias 

Empresa 39 - Serviços de complementação e dosagem de produtos 

Empresa 40 - Locação de equipamentos para complementação e dosagem de 

produtos 

Empresa 41 - Serviços de sondagem rotativa diamantada, testemunhada 

Empresa 42 - Serviços de construção de poços de observação na mina 

3.4 Coleta de dados 

 

Para a realização deste estudo o levantamento dos dados foi realizado através de 

livros, artigos relacionados aos temas aqui propostos. Recorreu-se a autores de 
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Direto, da Administração de Empresas, da Gestão de Projetos, Marketing, diante da 

multidisciplinariedade que envolve o tema terceirização. 

Sobre a pesquisa documental, Yin (2005) ressalta a utilização de documentos5 para 

planos explícitos de coleta de dados, pois esses podem dar suporte a outras 

evidências durante a pesquisa por constituir registros de arquivos importantes para o 

pesquisador perceber as evidências do caso estudado e construir a descrição do 

objeto de pesquisa, permitindo assim uma análise mais acurada dos resultados.  

Neste estudo utilizaram-se documentos internos, procedimentos, padrões e normas 

administrativas da organização para a prática da terceirização, bem como o Manual 

do Portal de Auditoria - Gestão de Contratos.6 

No que tange às entrevistas,Gil (1999, p. 118) afirma que essa técnica se apresenta 

ao investigado em forma de perguntas com o objetivo de obtenção dos dados que 

interessam à investigação. Mais especificamente, é uma forma de diálogo 

assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra apresenta como 

fonte de informação, com apossibilidade de classificar e quantificar os resultados 

obtidos.  

Neste estudo optou-se pela elaboração de um roteiro de perguntas para investigar a 

utilização da matriz de riscos utilizada na gestão de contratos no que se refere à sua 

relevância, conveniência e capacidade para a Empresa X e seus prestadores de 

serviços na avaliação de contratos (APÊNDICE A). 

Foram entrevistados seis colaboradores da Empresa X, escolhidos por 

acessibilidade durante o mês de abril de 2013 através de contatos telefônicos e e-

mails. Oroteiro da entrevista foi enviado através da ferramenta GOOGLE DOCS com 

a intenção de agilizar o processo do tratamento dos dados recolhidos. 

                                                           
5
Esses podem ser “cartas, memorandos e outros tipos de correspondências; agendas, avisos e 

minutas de reuniões, e outro relatórios escritos de eventos em geral; documentos administrativos – 
propostas, relatórios de avaliação e outros documentos internos; estudos ou avaliações formais do 
mesmo local sobestudo; recortes de jornais e outros artigos que aparecem na mídia de massa ou em 
informativos de determinadas comunidades” (YIN, 2005, p. 112). 
 
6
Disponível em:<http://www.portaldeauditoria.com.br/obras/auditoriatrabalhista.htm>). 
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Apenas quatro gestores aceitaram responder à entrevista. Eles trabalham na 

Empresa X há mais de cinco anos, ocupando cargos de coordenação e de analista 

sênior. Assim, nos resultados que são apresentados no próximo capítulo, suas 

citações serão identificadas da seguinte forma: Coordenador1, Coordenador 2,  

Analista 1 e Analista 2.  

3.5 Tratamento dos dados 

Na análise de dados, de acordo com Yin (2005), deve-se estabelecer uma estratégia 

geral que facilite o estudo dos dados coletados. Para o autor, “o objetivo final da 

análise é o de tratar as evidências de forma adequada para se obter conclusões 

analíticas convincentes e eliminar interpretações alternativas" (YIN, 2005, p. 106). 

O tratamento de dados foi qualitativo, pois conforme Roesch (2005, p.155) esse 

tratamento deve ser utilizado quando se trata de melhorar a efetividade de um 

programa ou quando se pretende selecionar metas de um programa e constituir uma 

intervenção. Diante disso, a pesquisadora optou por identificar suas considerações 

baseando-se na análise de discurso, que segundo Marconi e Lakatos (2006, p. 115), 

“é uma técnica que visa aos produtos da ação humana, estando voltada para o 

estudo das ideias e não das palavras em si”.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

Neste capítulo, são apresentados e analisados os dados recolhidos na parte 

empírica deste trabalho. 

4.1 Aspectos legais dos contratos 

A mineração é um ambiente empresarial classificado como empresa de risco 4 no 

que tange saúde e segurança do trabalho. Isso significa que as condições de 

trabalho neste ambiente são agressivas e necessitam ser acompanhadas 24 (vinte e 

quatro) horas, a fim de evitar danos ao patrimônio e a garantir a integridade física de 

seus colaboradores, próprios e terceirizados. 

Sendo assim, todo e qualquer indivíduo que venha a acessar a mina, mesmo que 

seja para atividades administrativas em escritórios, as normas e procedimentos 

serão a fonte para garantir que operações da mineração aconteçam sem perdas. 

Após a conclusão da negociação do contrato equando define o prestador de 

serviços vencedor do processo vem a obrigação da empresa, através da Gestão de 

Contratos, apresentar para o terceirizado as normas, procedimentos, aspectos legais 

e revisitar as cláusulas contratuais em um encontro específico conhecido como Kick-

Off Meeting. Nesta reunião as partes tratam os temas operacionais e legais da 

contratação diversos, dentre os quais as considerações gerais sobre a solidariedade 

entre a empresa tomadora dos serviços, e a empresa fornecedora no que se refere 

às obrigações resultantes da relação empregatícia. Isso porque o vínculo jurídico 

existe entre ambas as empresas, responsabilizando-as por qualquer pagamento não 

realizado, dentro da legislação trabalhista. Uma única condenação trabalhista atinge 

duas empresas. No caso de acidente de trabalho, com danos morais e materiais e 

mesmo as ações criminais.  

Cabe ressaltar que a infração às leis brasileiras pode resultar em penalidades 

criminais e civis significativas tanto para a Empresa Xquanto para as pessoas físicas 

envolvidas, nesse caso, inclusive, penas de prisão. As infrações poderão ser 

processadas tanto na esfera administrativa quanto judicial, de acordo com a 

legislação. 
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Alguns aspectos devem ser observados quando da mobilização da contratada, que 

são de responsabilidade do gestor da contratante, ou seja, do preposto. Ele deve 

conhecer e acionar as áreas de Segurança Patrimonial e Apoio Operacional, 

informar para administração e controle de restaurantes quantos empregados da 

contratada faram uso do restaurante e/ou terão lanches, repassar para a 

administração do transporte coletivo o número do efetivo e linhas de ônibus que 

serão utilizadas pela contratada/terceirizada, cadastrar no posto de combustível os 

veículos e equipamentos serão mobilizados no contrato com o respectivo volume de 

combustível que será consumido para cada um, solicitar para o apoio administrativo 

o local na mineração onde será alocada a área de vivência da contratada, agendar 

reunião com as áreas de Medicina e Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e 

Qualidade, para que todos os procedimentos e condutas sejam apresentados antes 

de iniciar a prestação de serviços e cadastrar as informações do contrato de 

prestação de serviços/terceirização no sistema da intranet que gerencia informações 

trabalhistas e previdenciárias.  

Conforme visto em Nunes, Bernardes e Pereira (2004) e Santos (2007) a 

terceirização é uma gestão da força de trabalho, tendo no contexto jurídico a 

responsabilidade subsidiária e solidária nesses processos, porque o consentimento 

de duas partes ou mais pessoas para formar entre si algum tipo de compromisso, ou 

para resolver um existente ou para modifica-lo, está pautado em obrigações, 

literalmente como acordo de vontades com a finalidade de produzir efeitos jurídicos.  

Nesse sentido é importante colocar que se é possível negociar os mais importantes 

aspectos das relações de emprego, que são os direitos trabalhistas assegurados por 

lei, não há a possibilidade de alteração dos parâmetros constitucionais o que inclui 

condições mínimas de trabalho estabelecidas (remuneração, férias, descanso 

semanal, como exemplos), bem como as normas de segurança e medicina do 

trabalho; por serem normas inderrogáveis por vontade das partes; direitos e 

garantias fundamentais diante do princípio da dignidade humana e o princípio da 

valorização social do trabalho. 
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4.1.1 Competências na gestão de contratos, conforme normas e 

procedimentos 

O termo competência, no final da Idade Média, era essencialmente inerente à 

linguagem jurídica, estando ligado à capacidade atribuída a alguém ou instituição 

para julgar determinadas questões. No entanto, ganha maior sentido na década de 

1970, como conceito que passou a ser refletido nas organizações como recurso 

interno para buscar vantagem competitiva, ou seja: associado ao discurso de gerir 

pessoas de forma a agregar valor à organização, alinhando as práticas de Recursos 

Humanos aos objetivos organizacionais (OLIVEIRA et al. 2009). 

Nesse sentido, como fator de relevância ao nível gerencial, existem competências 

essenciais, que estão no nível estratégico, diretamente ligadasao setor de gestão de 

contratos. Dentre elas, inventariar e documentar a entrega de ferramentas, 

máquinas, utensílios, bens móveis e imóveis de propriedade da Empresa X, 

colocados à disposição e sob a responsabilidade da Contratada. Essa relação deve 

servir para conferência da devolução desses bens e para elaboração do contrato de 

comodato pelas áreas responsáveis. 

Outra competência essencial para que a terceirização ocorra de forma tranquila e a 

questão da comunicação e bom relacionamento entre as partes. O Contraparte 

Empresa Xnão poderá interferir na administração interna da empresa prestadora de 

serviços, nem dar ordens aos empregados desta, evitando a subordinação direta, 

devendo, unicamente, cobrar a execução do objeto contratual através do 

representante da Contratada, o que leva à conclusão de que observar e fiscalizar a 

comunicação entre a Empresa X  e Contratadapara que essa seja sempre realizada 

por meio dos representantes legais (analistas gerentes ou outro tipo de chefia) de 

ambas partes.  

Além disso, exigir a relação nominal das pessoas que executarão os serviços, 

acompanhada das respectivas fichas de registros de empregados, emitidas pela 

Contratada. Essa documentação deve permanecer no local de prestação até o 

término do contrato ou até a substituição do prestador de serviços.  
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Em relação à área operacional é necessário que os gestores envolvidos mantenham 

regras específicas de cada local e normas de segurança do trabalho e caso os 

serviços contratados sejam executados em turnos, devem exigir a presença de um 

supervisor da Contratada em cada turno. 

Por outro lado, o registro de todas as irregularidades encontradas em documento 

específico – Ata de Reunião, Livro de Ocorrência ou Diário de Obra – conforme o 

caso, exigindo a assinatura de responsável da Contratada torna-se imprescindível.  

Além desses registros, todas as irregularidades deverão ser comunicadas, por 

escrito, à Contratada, enviando cópia para o analista de suprimentos de conduziu a 

contratação do prestador de serviços. 

Finalmente, cobrar o registro do contrato no CREA e apresentação das ARTs, em 

contrato de obras ou serviços de engenharia. Exigir a apresentação de todas as 

licenças, seguros, autorizações, permissões ou alvarás, expedidos pelas 

autoridades competentes, para a execução de serviço ou obra. 

Esses procedimentos evitam os obstáculos à terceirização, vistos em Russo (2007) 

quando esse autor relaciona-os com a ordem pública, técnica, gerencial, econômica 

e legal.  

4.1.2 Atribuições na gestão de contratos 

A eficiência de um contrato está diretamente relacionada com o acompanhamento 

de sua execução. O gestor do contrato tem grande responsabilidade pelos seus 

resultados, devendo observar o cumprimento, pela contratada, das regras técnicas, 

científicas ou artísticas previstas no instrumento contratual. 

As atribuições na gestão de contratos indicam a importância do conceito de 

marketing visto emKotler, Hayes e Bloom (2002). Ou seja: como caminho para uma 

empresa se manter no mercado, ou seja, um processo social e gerencial por meio 

do qual os indivíduos e os grupos obtêm aquilo que precisam e também o que 

desejam, em razão da criação e da troca de produtos / serviços de valor com outras 

pessoas.  

Em suas atribuições cabe ao gestor da Empresa X, em primeiro lugar, inteirar-se, em 

detalhe, de todas as cláusulas e condições do instrumento contratual – e de seus 
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anexos – consultando, se necessário aárea de suprimentos e/ou áreas técnicas 

relacionadas ao objeto do contrato, de forma que haja o firme cumprimento do que 

foi pactuado entre as partes. 

Após essa providência, deve também coordenar a fiscalização da execução física e 

financeira do contrato (quando pertinente), bem como a fiscalização, quanto aos 

aspectos relacionados à quantidade, qualidade e desempenho de pessoal e dos 

equipamentos da Contratada. 

Emitir autorizações de serviços, conferir custos estimados e verificar conformidades 

com a cobertura contratual e orçamentária estipulada; efetuar, atestar o boletim de 

medição e dar a contratada a autorização para faturamento. Da Empresa X; 

colaborar com a Contratada, no sentido de sugerir-lhe melhores alternativas de 

trabalho; controlar o saldo contratual e vigência; avaliar o desempenho da 

Contratada com vistas a aperfeiçoar o contrato quando da nova contratação 

4.2 A compreensão da negociação na gestão da terceirização 

Considera-se importante mencionar como a teoria da negociação descreve esse 

processo (FREITAS, 1994: CHIAVENATO,2004). O termo pode ser definido como 

uma forma de tomada de decisão envolvendo duas ou mais partes que não podem 

tomar decisões independentemente e são requisitadas a fazer concessões para 

chegarem a um acordo. Tomar decisõesconjuntas, principalmentequandoas pessoas 

envolvidastêmpreferências e desejos diferentes, é a essência da negociação, pois é 

necessário que os envolvidos cheguem a alguma forma de acordo ou consenso para 

que assuntos ou pendências que os afetamdiretaouindiretamente 

possamsersolucionados. 

No ambiente mineração as demandas de serviços na maioria são classificadas como 

contínuas, ou seja, interruptas ou não são sazonais. Os processos terceirizados não 

estão diretamente ligados à atividade fim da mina, mas se houver descontinuidade 

dos principais contratos de prestação de serviços o processo produtivo ficará 

prejudicado, conforme apresenta a FIG 11: 
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FIGURA 9 – Sucesso da gestão na negociação da terceirização na Empresa X 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de informações da Empresa X 

 

Dessa forma, negociar serviços de mineração requer know-how da contratante, 

porque o escopo a ser contratado deve ser bem elaborado e estruturadopara ser 

negociado e as proponentes participantes da negociação devem ser especializadas 

no ramo de atividade que atuam. 

Do ponto de vista da contratante, negociar serviços para mineração é muito 

específico e demanda profundos conhecimentos do Negócio MINE, estas 

características influenciam na condução da negociação e norteiam o seu sucesso 

desta, sendo que o foco do negociador será no ganha-ganha, mas não esquecendo 

de atingir os objetivos organizacionais, no que tange ao atendimento ao orçamento, 

reduzindo custos (savings) e garantindo qualidade da prestação dos serviços para o 

cliente interno (gestor do contrato), conforme requisitos deste ramo de negócios. 

Na negociação, partindo do ponto de vista do proponente fornecedor, este deverá 

ser altamente qualificado, capacitado e especialista nos serviços que oferece, pois a 

contratante transferirá para ele as suas atividades-meio do seu processo produtivo, 

afim de focar em seu “core-business”. Assim, é fundamental para uma boa 

negociação, que a proponente conheça a fundo o escopo a ser contratado, visite o 
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local da prestação dos serviços e preze pela qualidade no atendimento, conforme a 

cultura do setor mineral. 

Na terceira ponta da pirâmide está a Gestão de Contratos fortemente associada ao 

Gestor do Contrato. O papel destes personagens na negociação será o de preparar 

e munir de informações as outras duas pontas da pirâmide, que pode ser chamado 

de “BOOK” de contratação. Neste documento, constam as informações do escopo a 

ser contratado, utilizando como ferramenta a premissas do PMBOK, para que 

nenhuma demanda ou dado importante fique fora do documento final. 

Cada um dos personagens da pirâmide tem um papel individual, mas que se 

complementa no todo, que ao final determinará a garantia do sucesso da gestão. 

Ao iniciar um processo de negociação utiliza-se umamatriz (FIG. 12) para identificar 

em qual classificação está o escopo a ser adquirido, levando-se em consideração o 

impacto no lucro versus o risco de fornecimento.  

FIGURA 10 - Matriz de classificação de itens de compras 

 

Fonte: Modelo adaptado pela autora para aplicação na Empresa X, com base emKRALJIC (1983) 
 

 

A partir da matriz na FIG 12, alguns itens são avaliados com foco nas compras, nas 

atividades principais e informações necessárias, conforme o QUADRO 3. 
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QUADRO 3–Classificação dos requisitos para compra de produtos/serviços 

Foco em 
compras 

Atividades principais 
Informações 
necessárias 

Comentário da Pesquisadora 
 

Itens 
estratégicos 

- Informações acuradas 
sobre previsão de demanda 
- Análise detalhada do 
mercado 
- Formação de parcerias de 
longo prazo com 
fornecedores 
 
- Análise de risco 
- Oportunidade de contratos 
- Alternativas de contratação 
- Planos de 
contingenciamento logístico 
- Controle de estoques e 
vendas 

- Dados acurados do 
mercado 
- Tendências de 
fornecimento de longo 
prazo 
- Boa inteligência 
competitiva 
- Curva de custo das 
indústrias 

No processo minerário, itens 
estratégicos englobam serviços 
de investimento com valor 
agregado, fornecimento de mão 
de obra e material. 
São os contrato classificados 
como: TURN-KEY. Ex.: 
Construção e star-up de uma 
retomadora de minério. 

Itens gargalo 

- Garantia de volume (custo 
adicional se necessário) 
- Controle das informações 
de vendas 
- Estoques de segurança 
- Planos de 
contingenciamento 

- Previsão de demanda 
base médio prazo 
- Ótimas informações de 
mercado 
- Custos de inventário 
- Planos de manutenção 

Na mineração traduzimos itens ou 
serviços de gargalo, como 
prestação de serviços de 
assistência técnica ou 
manutenção. Pois requerem um 
controle rigoroso para garantir o 
funcionamento do equipamento. 
Ex.:Serviços de Assistência 
técnica em equipamentos de mina 
off-road, com fornecimento de 
peças. 

Itens 
alavancados 

- Exploração total da força 
de compras 
- Seleção de fornecedores 
- Substituição de produtos 
- Negociação de preços 
ditada por compras 
- Aquisições feitas na base 
“spot” ou pontuais 
- Otimização do volume 

- Boas informações de 
mercado 
- Planejamento da 
demanda no curto-médio 
prazo 
- Informações acuradas 
de vendas 
- Informações sobre 
custos de transporte 

Os itens ou serviços alavancados 
são extremamente estratégicos 
para mineração principalmente 
porque o foco é em saving ou 
redução de custo. Utiliza-se a 
unificação de escopos de outras 
plantas da empresa para 
minimizar custos.  Ex.: Unificação 
de escopo de serviços de 
fornecimento de refeição. Existe 
um contrato único para empresa, 
chamado de contrato corporativo. 

Itens não 
críticos 

- Padronização dos produtos 
- Monitoração do volume de 
pedidos 
- Otimização de estoques 
- Processamento eficiente de 
pedidos 

- Boa visão de mercado 
- Previsão de demanda 
no curto prazo 
- Pedidos na quantidade 
ideal (quantidade 
econômica de compras) 
- Níveis de estoque 

São os itens ou serviços que não 
param a mineração, são as vezes 
spot, com baixo custo. Ex.: 
Manutenção de Ar Condicionado 
nos escritórios 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em informações da Empresa X 

 
Observa-se a partir do quadro apresentado que a noção de planejamentosão itens 

avaliados em relaçãoao cenário futuro da empresa, pois os custos e os benefícios 

do que vai ser realizado para fazer o que se deseja, também determinam a previsão 

da situação geral do ambiente externo e interno da empresa.  
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Pode-se ainda relacionar esses resultados com o conhecimento sobre as empresas 

prestadoras de serviços profissionais que têm características fundamentais de 

consultoria, estando voltados para resolução de problemas movidos por tradições e 

código de ética de uma classe, com identidade em comum, personalização do 

serviço e elevada interação com os clientes, contribuindo para definição da 

qualidade e atendimento, conforme asseveram Kotler, Hayes e Bloom (2002). 

E é diante dessas características que o marketing de serviço ajuda a pensar 

estratégias, pois no ambiente empresarial crescentemente competitivo, manter 

clientes verdadeiramente satisfeitos com o nível dos produtos e serviços oferecidos 

por uma organização é a mais duradoura, senão a única fonte de vantagem 

competitiva. 

Para tanto, na mineradora, a gestão de terceirização observa a visão das estratégias 

de compras para os quadrantes na matriz de portfólio do autor Gelderman (2001), 

conforme FIG 13 para indicar diretrizes de ações a serem tomadas: 
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FIGURA 11 - Visão das estratégias de compras para os quadrantes na matriz de 
portfólio 

 

Fonte:Modelo aplicado pela autora na Empresa X, com base em GELDERMAN (2001) 

 
O quadrante estratégico apresenta três opções de análise que, se culminar em 

‘manter a parceria estratégia’, existem as alternativas de criar um Acordo de 

Fornecimento ou uma LOF – Lista de Opção de Fornecedor ou Loja “in Company” 

que trazem vantagens estratégicas como redução do custo do pedido, estabilidade 

de preços e possibilidade de negociação mais flexível.  Mas, para implementação 

desta tomada de decisão é importante avaliar um conjunto de técnicas analíticas que 

envolvem o estudo do mercado, a mensuração de riscos, o uso de programas e o 

acompanhamento de índices financeiros. 

O quadrante alavancado traz duas propostas de análise, que apesar de 

demostrarem baixo risco de fornecimento estão classificados com alto impacto 
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financeiro deve-se explorar no total sua força de compra através da realização de 

concorrências, estabelecimento delimites de preços e a possível substituição de 

produtos, poderá torne-se estratégico e migrar para o quadrante ESTRATÉGICO. 

O quadrante gargalo apresenta duas opções e com trazem risco devida a sua 

característica pode-se optar por aceitar a dependência para reduzir impactos 

negativos ou reduzir riscos e dependência, o fará que ele migre para o quadrante 

NÃO CRÍTICO. 

É desejável que seja feito um monitoramento constante da demanda de itens para 

deste quadrante e manter um volume mínimo do estoque de segurança, além 

deplanos de contingência. 

O quadrante não crítico tem baixo impacto financeiro e risco de fornecimento, 

apresenta duas alternativas, que são manter uma controle eficiente do 

processamento de pedido/demanda ou consolidar demandas, dispensam uma 

tomada de decisão centralizada, pois tanto os valores quanto sua disponibilidade 

não afetam o resultado da empresa. Neste caso, faz-se uma análise mais 

simplificada do mercado; a padronização deprodutos; garantia de volume de compra 

aos fornecedores e a utilização de ummodelo de otimização de estoques, migrando 

para o quadrante ALAVANCADO. 

Esta matriz resume-se ao ciclo dinâmico e não há a necessidade de um item 

permanecer estático em um dos quadrantes. Este aspecto contribui e auxilia na 

prospecção da negociação. Cada uma desses quadrantes apresentam categorias 

requerem formas de compras distintas, levando em consideração seus níveis de 

complexidade e limitações estratégicas. 

Ainda tratando de negociação, cabe ressaltar que ora o fornecedor pode ter 

comando da transação, ora não. No QUADRO 4pode-se observar quando cada 

situação acontece. Sendo assim, julga-se necessário, então, observar alguns fatores 

antes de iniciar um processo de negociação, conforme inferências da autora, sobre 

informações baseadas em práticas exercidas na Empresa X. 
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QUADRO 4 - Fatores de análise de fornecedores considerados antes de iniciar uma 
processo de negociação, na Empresa X  

FATORES 
QUANDO OS FORNECEDORES 
NÃO TEM PODER NA 
NEGOCIAÇÃO 

QUANDO OS 
FORNECEDORES 
TEM PODER NA 
NECOCIAÇÃO 

Importância do produto 
Fornecimento de produto / serviço 
tem pouca importância para o 
produto final do comprador 

Fornecimento do produto é 
muito importante para o produto 
final do comprador 

Tamanho da compra Grande volume Pequeno volume 

Disponibilidade do produto Produção abundante Produção limitada 

Padronização do produto / 
serviço vs.Especialização 

É padronizado É especializado 

Custos de troca de 
fornecedor 

Baixos Altos 

Presença de produtos / 
serviços substitutos 

Muitos substitutos Substitutos limitados 

Número de fornecedores 
Muitos com igual tamanho e 
capacidade 

Poucos com igual tamanho e 
capacidade 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas informações da Empresa X 
 
 
Todas as estruturas de conhecimento, aplicadas na Empresa Xe utilizadas conforme 

necessidade e demandas, de forma dinâmica e inter-relacionadas, o que está de 

acordo com Lima et al (2008) que ressaltam que as negociações nas organizações 

normalmente envolvem mais que dois lados, sendo mais complexas, envolvendo 

diversos interesses. Para promover acordos integrativos, é fundamental considerar 

os interesses básicos dos diversos grupos e subgrupos dentro e fora da empresa, as 

informações básicas disponíveis, os diferentes poderes envolvidos e o tempo que se 
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dispõe para a negociação. Mais do que em outras áreas, a racionalização do 

processo de negociação torna-se indispensável para a maximização dos interesses 

envolvidos. 

4.3 Procedimentos para apresentação do modelode avaliação dos 

fornecedores de prestação de serviços 

Com a finalidade de garantir o cumprimento das obrigações contratuais, 

procedimento e normas organizacionais estabelecidas entre a Empresas X e os 

prestadores de serviços da operação da mina alguns procedimentos foram 

realizados, uma metodologia é aplicada como um caminho que orienta os gestores 

da terceirização na busca pelos resultados de avaliações dos contratos. 

Foi elaborada a seguinte metodologia para propor um modelo de avaliação dos 

contratos de prestação de serviços da mineração (QUADRO5). 

QUADRO 5 – Metodologia para o modelo de avaliação dos contratos na Empresa X  

ATIVIDADE ESTRUTURAÇÃO 

Treinar os principais gestores operacionalizam os 
contratos 

• Através de cartilha com as informações 
básicas de como atuar como contraparte e 
apresentar o modelo de avaliação da qualidade 
dos prestadores de serviços; 

Convocação formal do contraparte para entrevista, 
conforme cronograma. 

• Formulário de padrão de convocação 

Análise dos requisitos macros e específicos do contrato. • Check-list (54 itens) =modelo de 
avaliação da qualidade; 
• Cláusulas Contratuais  

Priorizar os riscos identificados durantes as análises. • Matriz de Risco  

Emitir relatório dos aspectos observados e 
recomendações para melhoria contínua. 

•  Documento padrão  
•  Plano de Ação 

Follow-up. • Check do Plano de Ação 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em informações da Empresa X 

Após o detalhando das atividades e estruturas para se criar o modelo, procedeu-se a 

um treinamento na empresa com as contrapartes que, em linhas gerais, teve o 

objetivo precípuo de apresentar informações necessárias para que os contrapartes 

possam, adequadamente, preparar-se para desempenhar suas funções, com 

qualidade, saúde, segurança e preservação do meio ambiente, ou seja, com ações 

sustentáveis nas instalações da Empresa X, atendendo aos requisitos legais e 

específicos, buscando a melhoria contínua. 
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O foco do treinamento quanto ao tema terceirização foi a comunicação de qual o 

papel do Contraparte na mineradora, reforçando a necessidade de interface com as 

áreas de apoio quando o contraparte mobilizar um prestador de serviços; determinar 

os documentos, mínimos, necessários para composição do dossiê do prestador de 

serviços; além de apresentar o modelo de  avaliação da qualidade dos fornecedores 

de prestação de serviços para a gestão de terceirização, para posterior convocação 

dos mesmos para entrevista. 

Com este propósito, participaram do treinamento 69 (76%) empregados dos 91 que 

haviam sido convocados para participar do evento. 

Durante os treinamentos foi possível observar que os participantes (contrapartes ou 

não, novos ou mais experientes na mineradora) encontram-se necessitados de 

informações consistentes para conduzir os contratos de prestação de serviços.   

Conforme documentos de avaliação, assim como opinião dos convocados, a 

participação e comprometimento foram consistentes, sendo que a troca de 

experiência contribuiu para enriquecer os treinamentos. Este dados permitiram a 

síntese apresentada na FIG 14. 

FIGURA 12 - Resultado em curto prazo, segundo objetivos da Empresa X 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em informações da Empresa X 

Sobre o que é visualizado na FIG 14, considera-se importante salientar que o 

estreito acompanhamento dos contratos de prestação de serviços, observando o 
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objeto contratual negociado e os prazos e valores acordados, podem trazer 

benefícios contínuos para evitar problemas futuros, tais como prejuízos financeiros e 

danos à imagem de Empresa X .  As experiências da área na gestão dos serviços, 

dessa forma, com um escopo redefinido por todos os participantes, somado a 

correção e atendimento aos pontos levantados, levaram à consciência de que é 

possível atingir um melhor resultado em curto prazo desde que o novo modelo 

pudesse ser testado para atingir uma excelência na gestão de contrato. 

Concluído o programa de treinamento, definem-se quantos e quais contratos devem 

ser avaliados para convocar os gestores das seguintes áreas, conforme a FIG. 15. 

 
FIGURA 13 – Áreas convocadas e quantidade de contratos avaliados na Empresa X 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações da Empresa X 

 

Cada uma das gerências gerais apresentadas na FIG 15 indicaram contratos de 

prestação de serviços para serem avaliados, desde que respeitassem as premissas 

de serem contratos de prestação de serviços de atividade da operação de mina 

considerados críticos e valor global igual ou acima de R$1 Milhão de Reais. Na área 

administrativa, considerada como área de apoio operacional, foram selecionados 13 

contratos com os seguintes objetos contratuais de prestação de serviços (QUADRO 

6): 

QUADRO 6 – Objetos Contratuais de Prestação de Serviços selecionadosna 
gerência geral Administrativa da Empresa X  
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1. Serviços de transporte coletivo de funcionários  

2.  Fornecimento de refeição 

3. Serviços de transporte leve de pessoas e pequenas cargas 

4. Serviços de limpeza industrial, limpeza social e apoio operacional 

5. Locação de veículos leves 

6. Serviços de operação dos postos de combustíveis 

7. Locação de container 

8. Serviços de implantação de um sistema de execução da manufatura 

9. Serviços de implantação do sistema SAP  

10. Serviços de construção de canaletas de drenagem pluvial 

11. Serviços de suporte técnico e manutenção de hardware e software do 

sistema intellmine 

12. Serviços de obra civil 

13. Serviços de suporte a implantação do sistema SAP Mining 

Fonte: Síntese elabora pela autora, com base em informações as Empresa X 

Na gerência geral de manutenção, responsável pela manutenção dos equipamentos 

móveis de pequeno, médio e grande porte e equipamento fixo, atendiam ao critério 

13 contratos para serem avaliados, tais como (QUADRO 7): 

QUADRO 7 – Objetos Contratuais de Prestação de Serviços selecionados na 
gerência geral de Manutenção da Empresa X  
 

1. Serviços de caldeiraria de campo 

2. Serviços de manutenção de ar condicionado nos equipamentos de mina 
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3. Serviços de lavagem e limpeza de equipamentos nolavador industrial e 

campo, limpeza de peças, canaletas, caixas separadoras, escavadeiras. 

4. Serviços de montagem de redes elétricas 

5. Serviços de revitalização estrutural do transportador de correia cablebelt 

6. Serviços de desenho e arquivo técnico 

7. Serviços de supervisão de manutenção e inspeção da frota de caminhões 

Terex 3300 

8. Serviços de manutenção em caminhões Terex 

9. Serviços de caldeiraria e usinagem 

10. Serviços de manutenção de motores MTU 

11. Serviços de manutenção de caminhões médios 

12. Serviços de manutenção em veículos leves e fornecimentos de peças 

13. Serviços de mandrilhamento 

Fonte: Síntese elabora pela autora, com base em informações as Empresa X 

Na gerência geral de mina, área de produção do minério de ferro, foram identificados 

15 contratos de prestação serviços para diagnóstico conforme critério adotado 

(QUADRO 8): 

QUADRO 8 – Objetos Contratuais de Prestação de Serviços selecionados na 
gerência geral de Mina da Empresa X  
 

1. Serviços de transporte e cargade produtos  

2. Locação de equipamentos para transporte e carga de produtos 

3. Locação de equipamentos para drenagem 

4. Serviços de operação de guindastes 
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5. Serviços de supressão de vegetação na mina 

6. Serviços de operação de equipamentos para drenagem 

7. Serviços de operação dos poços e adutoras 

8. Locação de equipamentos para mina 

9. Locação de equipamentos para topografia 

10. Serviços de levantamento e marcações topográficas, 

acompanhamento de projeto de mina e tratamento de dados 

11. Serviços de recuperação e manutenção de pistas de acessos 

internos e externos  

12. Serviços de limpeza de diques e barragens  

13. Locação de equipamentos para limpeza de baias 

14. Serviços de complementação e dosagem de produtos 

15. Locação de equipamentos para complementação e dosagem de 

produtos 

Fonte: Síntese elabora pela autora, com base em informações as Empresa X 

Na gerência de planejamento de lavra, responsável pela programa de produção, 

identificamos 2 objetos contratuais para análise (QUADRO 9): 

QUADRO 9 – Objetos Contratuais de Prestação de Serviços selecionados na 
gerência geral de planejamento de lavra da Empresa X  

1. Serviços de sondagem rotativa diamantada, testemunhada 

2. Serviços de construção de poços de observação na mina 

Fonte: Síntese elabora pela autora, com base em informações as Empresa X 

Definidos os escopos de prestação de serviços, passou-se para a fase de 

convocação e entrevista com os contrapartes, utilizando o modelo de avaliação de 

qualidade dos fornecedores. 
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A avaliação é pautada em requisitos macros e específicos contratuais. Os requisitos 

macros dizem respeito aos aspectos aplicáveis a todos os contratos de prestação de 

serviços da Empresa X , esta avaliação foi denominada como “check-list”, porque 

visa medir a aderência de requisitos organizacionais frente ao objeto de prestação 

de serviço. Os requisitos específicos tratam do escopo contratado no detalhe e não 

apresenta check-list especial, o objeto contratual direciona a avaliação dos requisitos 

específicos. 

O modelo de check-list, dos requisitos macros, é composto de 54 perguntas 

fechadas e apresenta um resultado demonstrando em forma de percentual uma 

nota, que é uma relação do total de pontos aplicáveis divido pelo total de pontos 

obtidosna avaliação (ANEXO 1). 

Para elaborar os requisitos macro, foram observados e analisados os documentos 

internos da Empresa Xe outras mineradoras, bem como de empresas especializadas 

em auditoria em terceirização. 

Os requisitos macros divididos por sub áreas de atuação, são apresentados 

noQUADRO 10: 

 
 
 
 
 
QUADRO 10– As sub áreas de atuação e requisitos 
 
AREA 1 – ITENS DE GESTÃO  

• Nomes do Contratante e Contratada constando do contrato 
• Nomes do Contratante e Contratada atualizados 
• Relação operacional entre Contratante e Contratada sem envolvimento de outras pessoas, 

para evitar vínculos. 
• Presença de um supervisor ou líder da Contratada para não gerar vínculo entre Contratada e 

Contratante.  
• Necessidade de um check-list dos equipamentos alugados quando disponibilizados para a 

Empresa X 
• Atualização do fornecimento de combustível caso seja obrigação Empresa Xcom, as cotas e 

a relação de veículos/equipamentos atualizadas 
• Controle para o atendimento do fornecimento de alimentação caso seja obrigação da 

Empresa X . 
• Controle para evidenciar a correta utilização do transporte de pessoal caso seja obrigação 

da EmpresaX . 
• Desconto na fatura da Contratada de valores utilizados no fornecimento de linha externa 
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para realização de ligações telefônicas. 
 

ÁREA 2 – ITENS DE OBRIGAÇÃO DO CONTRAPARTE 

• Cópia  do Contrato e seus aditivos (quando houver) para possibilitar aadequada gestão  do 
Contrato pela Empresa X .  

• Termos aditivos formalizados e assinados entre as partes organizados em uma pasta. 
• Certificação de que os serviços estão sendo realizados dentro do prazo contratual. 
• Existência de breve relato da Contraparte sobre a relevância do Serviço/Contrato. 
• Existência de uma relação de ferramentas, equipamentos, veículos, etc., objeto da 

contratação como obrigaçãoda Contratada (Obrigatório manter/apresentar cópia de NF ou 
comprovante de posse). 

• Existênciade uma análise da qualidade dos serviços prestados 
• Existência deContrato de comodato para cessão de área para ser utilizada como canteiro 

interno. 
• Registro de evidências de faltas graves    
• Controle das falhas operacionais 
• Observação da garantia de durabilidade do produto ou serviço (em casos aplicáveis) 
• Existência de uma reunião mensal com o Contraparte da Contratada. 
• Necessidade das assinaturas nas Atas de Reunião e encaminhamento de para área de 

suprimentos da Empresa X . 
• Alterações contratuais formalizadas através de Aditamento Contratual. 

 

ÁREA 3 – ITENS DE OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR 

• Prazo atendido para entrega dos serviços. 
• Existência do registro do Contrato no CREA e apresentação das ARTs, em Contrato de obras 

ou serviços de engenharia, devendo-se apresentar todas as licenças, seguros, autorizações, 
permissões ou alvarás, expedidos pelas autoridades competentes, para a execução de 
serviço ou obra.  

• Existência de comprovação de Pagamento entre a Contratada e a Subcontratada (Nota 
Fiscal) (quando aplicável) 

• O Contraparte Empresa Xpossui relação de Pessoal (nome, cargo, data de admissão e 
demissão) da Contratada. 

• Contra parte Empresa Xpossui  cópia  do controle de manutenção de veículos e 
equipamentos de transporte ou carga da Contratada. 

• Regime de trabalho dos empregados da Contratada sendo respeitado. 
• Existência de aprovação formal para realização de horas extras.   
• Autorização de entrada expedida pela gerência dos equipamentos de informática da 

Contratada. 
• Softwares utilizados nos computadores da Contratada que se encontram dentro da Empresa 

Xser originais. 
 

ÁREA 4 – ITENS COMERCIAIS 

• Identificação do objeto do Contrato entre as partes de uma maneira clara e direta.  
• Existência de que a Contratada minimiza perdas e evita obsolescência dos equipamentos 

para benefíciosda terceirização. 
• Existência de cláusulas de bônus ou de penalidades no Contrato. 35 Existência da análise de 

divergências nas quantidades Contratadas(Para mais ou para menos). 
• Existência de análises alternativas da elaboração do escopo. 
• Existência de obrigatoriedade de encerramento formal no Contrato. 
• Existência da realização de encerramento em Contrato anterior para serviços contínuos. 
• Evidência/documentação de casos relevantes de algum problema em função de má escolha 
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do prestador que possam prejudicar a EmpresaX .      
• Regulamentação da Subcontratação (quando aplicável). Existência de acréscimos 

resultantes de alteração contratual superiores a 20% do valor original do Contrato. 
 

ÁREA 5 – ITENS DE MEDIÇÃO 

• Certificação se a Empresa Xestá recebendo o objeto do Contrato e existe registro através de 
boletim de medição. 

• Além do boletim de medição, s existência de um dossiê para dar rastreabilidade aos serviços 
prestados 

• Evidência de composição quantidade/valor para emissão do boletim de medição. 
• Verificação do boletim de medição estar sendo atestado pelo Contraparte e pelo Preposto 

(Contratante e Contratada)?    
• Acompanhamento ou controle do Contraparte dos dados físico/financeiro do contrato. 
• O Contraparte Empresa Xcumpre a NG6201-0l/ÁREA DE SUPRIMENTOS que cita que é 

obrigação do Contraparte emitir e aprovar a FR - Folha de Registro no máximo 5 dias após a 
execução dos serviços.   Existência daaplicação de multas por parte do Contraparte Empresa 
X  devido ao descumprimento de itens contratuais. 
 

ÁREA 6 – ITENS DE SISTEMAS DE GESTÃO 

• Índice de Atendimento Programa de Segurança do Trabalho 
• Índice de Atendimento Programa de Gestão Ambiental 
• Evidências de itens com possíveis melhorias (melhoria contínua).  
• Existência de preocupação com meio ambiente. Existência de pendência na apresentação 

dentro dos prazos de cópias das guias de recolhimento e encargos sociais da Contratada. 
• Conservação visual da área cedida pela Empresa Xpara servir de canteiro de obra em bom 

estado de conservação. 
 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em informações da pesquisa 

 

No total são seis sub áreas na avaliação de desempenho do contrato de prestação 

de serviços. A sub área Itens de Gestão, abrange questões relacionadas ao 

relacionamento as partes, contratada e contratante, visa explorar quem são os 

responsáveis do contrato, quais as condições contratadas.  A sub área Itens de 

Obrigação do Contraparte, estabelece aspectos de responsabilidade do responsável 

pelo contratado na seara da Contratada, são as atribuições do contraparte, no que 

tange as atividades de gestão e operacionalização do contrato. Da mesma forma a 

sub área anterior os Itens de Obrigação do Fornecedor os requisitos são de 

responsabilidade da Contratada. Os Itens Comerciais vão tratar dos aspectos 

negociáveis e estratégicos do contrato, que envolve questões monetárias. Os Itens 

de Medição, busca certificar se a proposta comercial chancelada está sendo 

cumprida conforme reza o contrato e normas da Empresa X . A sub área Itens de 

Sistemas de Gestão visa observar o andamento do cumprimento de requisitos de 

sustentabilidade, que abrange Medicina e Segurança, Meio Ambiente e Qualidade.  
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Neste sentido, a proposta final do Check-listpara a avaliação da gestão de 

terceirização da empresa foi elaborada a partir dosriscos positivos e negativos. 

Nas estratégias para riscos positivos ou oportunidades foram explorados os pontos 

em que a organização deseja garantir como oportunidade de concretização. Estas 

estratégias tentam eliminar as incertezas associadas a um risco positivo específico 

fazendo com que a oportunidade definitivamente aconteça.  

Considera-se importante ressaltar que o compartilhamento de um risco positivo 

envolve a capacidade de terceiros em capturar melhor a oportunidade em benefício 

de suas atividades, pois ações compartilhadas incluem a formação de parcerias e 

equipes com tomadas de decisões que podem ser estabelecidas com o objetivo 

expresso de gerenciar oportunidades. Dessa forma, essa estratégia teve como 

objetivo modificar o “tamanho” de uma oportunidade através do aumento da 

probabilidade e/ou dos impactos positivos e pela identificação e maximização dos 

principais acionadores desses riscos de impacto positivo. Quanto a Estratégia para 

ameaças e oportunidades, a orientação foi nãomudar o plano de gerenciamento de 

contratos, apenas para mudar um risco, mas identificar outra estratégia de resposta 

adequada. 

A partir do desenvolvimento desse programa pode-se seguir as etapas da seguinte 

forma: 

4.3.1 Análise dos riscos de contrato de prestação de serviços na Empresa X 

O entendimento de respostas a riscos foi adequado diante das estratégias para 

minimizar riscos negativos ou ameaças quanto ao processo de terceirização visto na 

literatura, mitigando a redução da probabilidade e/ou impacto de um evento de risco 

adverso até um limite aceitável.  

Após definir todos os critérios macro de avaliação, que totalizaram 54 perguntas 

divididas em seis categorias de gestão, foi o momento de identificar os principais 

riscos associados a gestão da terceirização da Empresa X .   

Segundo Saratt, Silveira e Moraes, (pag. 60, 2008), há um consenso entre os 

gestores de que é necessário ter-se conhecimento da amplitude da terceirização nas 

organizações, pois se trata de um movimento estratégico que traz grandes 
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benefícios e que necessita ter seu desempenho avaliado e seus riscos controlados. 

Analisando a fala dos autores, é possível depreender que a avaliação do 

desempenho do terceirizado será conduzida através das 54 perguntas do “check-

list”, mas para controlar os riscos foi necessário identificá-los e quantificá-lo quanto a 

probabilidade e o impacto para se obter a matriz de risco, que nada mais é que um 

norteador, balizador para a tomada de ação/decisão quanto a um determinado risco 

que é oriundo de um evento ou  variável do “check-list”.A relação deriscos elaborada 

pela Gerência de Riscos da Empresa X , que foram descritos observando o cenário 

organizacional da mineração e suas relações como os provedores de serviços está 

no ANEXO 1. 

Existem várias técnicas e métodos para análise de riscos. Adota-se neste trabalho a 

análise dos riscos de forma qualitativa. Para tanto dois principais fatores serão 

levados em consideração: Impacto e Probabilidade de Ocorrência. 

Para cada risco listado no anteriormente deve ser feita a análise a fim de que a 

gestão de contratos tenha referências mínimas para tomada de ação e resposta ao 

risco. È importante considerar, na análise de impacto, as variáveis dano à Imagem, 

financeiro, legislação e operacional da Empresa Xe na análise da probabilidade as 

variáveis Recursos Humanos, Processos, Ambiente Externo, Fatores Estratégicos, 

Infra Estrutura e Tecnologia da Informação, da Empresa X . 

Entende-se por probabilidades a chance de evento de risco acontecer e por impacto 

o efeito que o risco causa quando ocorre o fato. 

O resultado dos cálculos de cada um dos 19 Riscos, conforme metodologia do 

Brasiliano (2010),demonstram qual a probabilidade de ocorrência do risco 

classificando-os em um dos graus e seus respectivos níveis de probabilidade de 

ocorrência: grau elevado  80,01% a 100% de chance de ocorrência, grau muito alto 

tem 60,01% a 80% chance de ocorrência, grau alto tem 40,01% a 60% de 

probabilidade de acontecer, grau médio tem nível de 20,01% a 40% possibilidade de 

ocorrer e grau baixio tem 4% a 20% de chance de acontecer.  

O impacto no negócio emprega os mesmos critérios utilizados na análise da 

probabilidade, tendo em vista o nível de importância no contexto de negócio da 

empresa. 
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Quanto ao nível qualifica-se por relevância do dano, que podem ser, dano 

catastrófico, que são eventos que causam impactos nas operações, de maneira a 

paralisar os processos críticos e imperativos da Empresa X. Atingindo o fluxo de 

caixa, imagem e com consequências gravíssimas com os Órgãos Reguladores. 

Dano severo são eventos que também causam impactos extremos nas operações. 

Atingindo o fluxo de caixa e imagem da Empresa X. Dano moderado, eventos que 

causam impactos significantes não atingindo as operações. Dano leve, eventos que 

causam impactos leves. Dano insignificante, Eventos que causam poucos impactos. 

A partir da análise e cálculo da probabilidade e do impacto de cada evento obtive-se 

a declaração de riscos estruturada da Empresa X , que se apresenta nas FIG 16 e 

17. Os critérios analíticos dos riscos de contratos foram definidos pela Empresa X, 

mediante a apresentação deste estudo, conforme variáveis de risco, probabilidade 

de ocorrência e relevância do impacto. 

 

 

 

 

 

FIGURA 14 -Análise de Riscos de  contratos, na  Empresa X 
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Fonte:Elaborado pela autora, com base em informações da Empresa X 

O Risco 01 é definido como atividades executadas em desacordo com políticas, 

normas e expectativas da organização, tem probabilidade de 73% de acontecer que 

remete ao grau muito elevado e nível de impacto moderado. 

O Risco 02 é definido como aquisição de itens (matérias-primas, insumos, peças de 

reposição e materiais de almoxarifado) em desacordo com as necessidades (a maior 

ou menor), tem probabilidade de 53,33% de ocorrer, isto é, grau alto e nível de 

impacto leve.  

O Risco 03 é definido como contratação de serviços ou compra de materiais 

desnecessários, tem probabilidade de 50,67% de acontecer que remete ao grau alto 

e nível de impacto moderado. 

O Risco 04 é definido como pagamentos efetuados por materiais não recebidos, não 

solicitados, recebidos em desacordo com o pedido ou devolvidos, tem probabilidade 

de 58,67% de ocorrer, isto é, grau alto e nível de impacto moderado. 

O Risco 05 é definido como parceria com fornecedores que possuem padrão de 

qualidade inferior, práticas em desacordo com os princípios da Companhia e 

padrões éticos, tem probabilidade de 44% de ocorrer, isto é, grau alto e nível de 

impacto severo.  
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O Risco 06 é definido como indisponibilidade de insumo crítico ao processo 

produtivo, tem probabilidade de 73,33% de ocorrer, isto é, grau alto e nível de 

impacto moderado.  

O Risco 07 é definido como não atendimento das requisições em tempo hábil, tem 

probabilidade de 53,33% de ocorrer, isto é, grau alto e nível de impacto leve.  

O Risco 08 é definido como contratos de fornecimento que não asseguram os 

direitos da Companhia ou especifique as obrigações dos fornecedores, tem 

probabilidade de 63,33% de ocorrer, isto é, grau alto e nível de impacto moderado. 

O Risco 09 é definido como co-responsabilidade com fornecedores que não estão 

em dia com suas obrigações fiscais, legais, ambientais e trabalhistas, tem 

probabilidade de 50,67% de ocorrer, isto é, grau alto e nível de impacto severo.  

Na figura 17 se apresenta o modelo analítico de riscos de contratos. Os critérios de 

análise são definidos pela empresa. Entretanto a sintetização e organização do 

modelo foram elaboradas pela autora, conforme adaptação de Brasiliano (2010). 
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FIGURA 15 -Análise de Riscos de contratos, na Empresa X 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em informações da Empresa X 

 

O Risco 10 é definido como multas e/ou sanções, decorrentes do descumprimento 

de cláusulas contratuais vigentes, , tem probabilidade de 50,67% de ocorrer, isto é, 

grau alto e nível de impacto moderado.  

O Risco 11 é definido como emissão de pedidos de compra para requisições não 

autorizadas ou fora da especificação (ex: prazo, quantidade e descrição) da área 

solicitante, tem probabilidade de 50,67% de ocorrer, isto é, grau alto e nível de 

impacto leve.  

O Risco 12 é definido como compras e contratação de serviços realizadas em 

condições comerciais desfavoráveis para a Companhia, tem probabilidade de 40% 

de ocorrer, isto é, grau médio e nível de impacto severo.  

 O Risco 13 é definido como compras realizadas por áreas sem habilidades técnicas 

para a negociação, tem probabilidade de 38% de ocorrer, isto é, grau médio e nível 

de impacto moderado.  
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O Risco 14 é definido como pagamentos efetuados por serviços não realizados ou 

realizados parcialmente, tem probabilidade de 58,67% de ocorrer, isto é, grau alto e 

nível de impactomoderado.  

.O Risco 15 é definido como multas ou sanções fiscais pelo não recolhimento de 

tributos ou crédito indevido referente a mercadorias ou serviços recebidos, tem 

probabilidade de 36% de ocorrer, isto é, grau médio e nível de impacto moderado.  

O Risco 16 é definido como pagamento de títulos em atraso, incorrendo em juros e 

multas, tem probabilidade de 40% de ocorrer, isto é, grau média e nível de impacto 

moderado.  

O Risco 17 é definido como desvio de recursos do caixa da Companhia por 

manipulação de cheques, títulos, arquivos ou borderôs de pagamento, tem 

probabilidade de 17,33% de ocorrer, isto é, grau baixo e nível de impacto leve. 

O Risco 18 é definido como divergências das informações de contas a pagar entre 

os módulos dos sistemas aplicativos, razão contábil e sistemas gerenciais, tem 

probabilidade de 34% de ocorrer, isto é, grau médio e nível de impacto moderado.  

O Risco 19 é definido como contabilização incorreta e/ou provisão insuficiente do 

Contas a Pagar, tem probabilidade de 60% de ocorrer, isto é, grau alto e nível de 

impacto moderado.  

Avaliar um risco consiste em mensurá-lo de acordo com a sua probabilidade de 

ocorrência e o nível de impacto, com o objetivo de gerencia-los quer dizer eliminá-

los na totalidade, mas entendê-los de forma a obter benefícios com os aspectos 

positivos e minimizar os aspectos negativos, visando priorizar o seu tratamento. A 

forma de visualizar esta análise na empresa X é a Matriz de Riscos, conforme 

exemplo da FIG 18. Os critérios analíticos foram assumidos pela Empresa X 

mediante informações proporcionadas pelas variáveis apresentadas nas Figuras 16 

e 17. 
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FIGURA 16 – Matriz de riscos contratuais 

 

Fonte: Adaptado pela autora, para aplicação na Empresa X 

 

Observando os quadrante I, II, III, e IV da FIGURA 18, entende-se que, no quadrante 

I,com este resultado nenhum contrato sobrevive com risos em nível crítico a longo 

prazo. Ações de mitigação, são consequentemente, mandatórias para “saúde” do 

contrato de prestação de serviços. No quadrante de II, os riscos frequentemente são 

relacionados a operações cotidianas, os efeito líquido deste riscos, se não 

gerenciados , são tão grandes e catastróficos quanto os riscos do quadrante, 

portanto devem ser monitorados.  No quadrante III os riscos são frequentemente 

guiados por fatores externos ou ambientais, fora do controle da gerência. Prepara 

uma contingência é apropriado para estes riscos. O quadrante IV, são os risco que 

geral são aceitáveis pela organização, mas requer monitoramento, mesmo que seja 

com menor intensidade. 

Transferindo os Riscos mensurados da Empresa X para Matriz de Riscos tem-se o 

resultado da FIG:19. 
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FIGURA 17 – Matriz de Risco – Riscos Contratuais 

 

FONTE: Adaptado pela autora, para aplicação na Empresa X 

Analisando a Matriz de Riscos Contratuais entende-se que os riscos estão plotados 

conforme seu grau de probabilidade de ocorrência versus o seu nível de impacto na 

Empresa X.  

A partir desta análise é possível definir o nível de tratamento de cada riscos, a saber:  

Os riscos plotados no quadrante I, de legenda A, terão nível de tratamento com 

ações imediatas, ou seja, são riscos intoleráveis para organização. Os riscos que 

encontram neste quadrante são os de número 01, 06 e 08, que tem probabilidade 

muito alta de ocorrência e impacto moderado. Os riscos enumerados como 05 e 09, 

tem probabilidade alta e impacto severo. 

Os riscos inseridos no quadrante II, legenda B, tem nível de tratamento com ações 

de médio e curto prazo. Os riscos que estão neste quadrante são os de número 02, 

07,e 11 com probabilidade alta ocorrência e impacto leve. Os riscos 03, 04, 10, 14 e 
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19 com probabilidade alta de ocorrência e impacto moderado. Os riscos 13, 15, 16, e 

18 com probabilidade média de ocorrência e impacto moderado e o risco 12 que tem 

a probabilidade média de ocorrência, mas impacto severo. 

Os riscos inseridos no quadrante III, legenda C, terão nível de tratamento com ações 

de monitoramento e gestão. Na análise da EmpresaX somente o risco de número 17 

está inserido neste nível de tratamento apresentando uma probabilidade baixa de 

ocorrência e um impacto moderado. 

Os riscos inseridos no quadrante IV, legenda D, terão nível de tratamento tolerável. 

Na análise da Empresa Xnenhum risco foi admitido como tolerável, ou seja, com 

probabilidade baixa de ocorrência e impacto insignificante.  

Definidaa matriz de risco, o passo a seguir foi o momento de  correlacionar os 54 

itens do checklist com os 19 riscos. 

Como exemplo, pode-se apresentar o item do checklist e seu respectivo risco: 

Item 1 do Cheklist: No Contrato se consta os nomes do Contraparte e Preposto 

(Contratante e Contratada)? O risco que corresponde a esta pergunta: Risco 01. 

Atividades executadas em desacordo com políticas, normas e expectativas da 

organização.  

No QUADRO 11, abaixo foram filtradas todas as perguntas do checklist que tem 

como risco o RISCO 01: 

QUADRO 11 – Perguntas do checklist que tem como referência o Risco 01, na 
Empresa X : 
Risco 01. Atividades executadas em desacordo com políticas, normas e expectativas da 
organização.  

• No Contrato se consta os nomes do Contraparte e Preposto (Contratante e Contratada)? 
• O nome do Contraparte e do Preposto está atualizado no Contrato? 
• A relação operacional entre Contratante e Contratada é realizada efetivamente por meio de 

Contraparte e Preposto, sem envolver outras pessoas, para evitar o vínculo? 
• Existe a presença em cada turno de um Supervisor ou líder da Contratada para não gerar 

vínculo entre Contratada e Contratante? 
• Caso o fornecimento de combustível seja obrigação EMPRESA X , as cotas e a relação de 

veículos/equipamentos estão atualizadas? 
• Caso o fornecimento de alimentação seja obrigação EMPRESA X , existe controle para 

evidenciar atendimento? 
• Caso o transporte de pessoal seja obrigação EMPRESA X , existe controle para evidenciar a 

correta utilização? 
• Caso exista fornecimento de linha externa para realização de ligações telefônicas, os valores 

destas ligações estão sendo descontados na fatura da Contratada? 
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• O Contraparte EMPRESA Xpossui cópia do Contrato e seus aditivos (quando houver) para 
possibilitar a adequada gestão  do Contrato? 

• Os termos aditivos são formalizados e assinados entre as partes (encontram-se cópias na 
pasta)? 

• O Contraparte certifica que os serviços estão sendo realizados dentro do prazo contratual? 
• Existe Contrato de comodato para cessão de área para ser utilizada como canteiro interno? 
• O Contraparte Empresa Xrealiza reunião mensal com o Contraparte da Contratada? 

(Contratos com mão de obra) 
• As Atas de Reunião possuem assinatura do ContraparteEMPRESA X  e do Contraparte da 

Contratada e são encaminhadas (cópias) para área de suprimentos? 
• Quando necessárias, as alterações contratuais são formalizadas através de Aditamento 

Contratual? 
• Os equipamentos de informática da Contratada possuem autorização de entrada expedido 

pela Segurança Patrimomnial ede tecnologia da informação? 
• De acordo com o Contrato, existe obrigatoriedade de encerramento formal? 
• Para os serviços contínuos, foi realizado encerramento no Contrato anterior? 
• Encontra-se regular a Subcontratação (quando aplicável)? 
• Existem acréscimos resultantes de alteração contratual superiores a 20% do valor original do 

Contrato? 

• O Contraparte possui evidências de itens com possíveis melhorias? (melhoria contínua). 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em informações da pesquisa 

Para todas as perguntas do checklist listadas no quadro 11 faz-se correspondência 

ao Risco 01, definido como atividades executadas em desacordo com as políticas, 

normas e expectativas da organização. Sendo assim, ocorrendo o descumprimento 

destas perguntas a Empresa Xestá exposta a um impacto ou dano de nível 

moderado. Estes descumprimentos foram classificados com probabilidade muito alta 

de ocorrência. 

Assim, a parte prática da gestão plena da terceirização foi demonstrada visivelmente 

e a existência de irregularidades e ações em termos de redução de riscos pôde 

ocorrer na avaliação dos contratos, sabendo-se que em principio riscos sãofatos de 

qualquer terceirização, o que o autor Russo (2007) apresenta como exemplos: má 

escolha de parceiros. Descontinuidade ou má qualidade nos serviços prestados; 

desestabilização do ambiente interno da organização; resistência de gerentes e de 

empregados da organização que está terceirizando; dificuldade de encontrar 

organização substituta; surgimento de ações trabalhistas; perda do conhecimento 

adquirido – memória; mudança da cultura organizacional; defasagem tecnológica do 

prestador de serviços; perda do controle efetivo das atividades terceirizadas; ou 

dificuldade de retomada da atividade se a terceirização falhar (RUSSO, 2007, p. 33). 

4.3.2 Resposta aos riscos de contratos de prestação de serviços na Empresa X  
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Conforme visto na literatura pesquisada (ZAMITH, 2007; SALLES JUNIOR etal. 

2006), o termo risco significa ousar, mas, com um conjunto de incertezas.Comopode 

ocorrer no presente ou no futuro e traz como resultado uma perda ou decréscimo de 

valor num bem,o instrumento utilizado para avaliar os contratos foi o checklist,já 

mencionado neste capítulo, em que cada um dos 16 contratos selecionados foi 

avaliado utilizando o checklist com as 54 perguntas tendo cada uma seu risco 

correspondente.  O resultado da avaliação gerava um relatório com os riscos que 

são considerados mais preponderantes, e implicando em que a organização delimite 

qual estratégia de resposta deve adotar para mitigar.  

Com este propósito, A FIGURA 20 demonstra as faces da estratégia de gestão de 

riscos, adotados pela Empresa X, conforme preconizado por Brasiliano (2010) e 

sintetizados neste trabalho. 

FIGURA 18 – Estratégias de Gestão de Riscos 

 
Fonte: Adaptado pela autora, para aplicação na Empresa X 

Observa-se que o verbo Reter indica aceitar as situações em que o risco é baixo. 

Reduzir já indica uma ação que possa tornar o risco aceitável.Transferir significa 

passar uma decisão de resposta a qualquer probabilidade de risco parar quem está 

melhor preparado para lidar com o mesmo. Explorar é uma medida que pode trazer 
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competitividade para a empresa e Evitar:algumas condições da prestação de 

serviços  é elimina exposições a riscos num determinado o contrato.. 

A partir das notas e Matriz de Risco, que apresentaram os riscos detectados, ou 

seja, que estavam sendo descumpridas, após a avaliação, a proposta de um plano 

de ação foi elaborado utilizando-se a técnica das perguntas: 5We 2 H – O que? 

Quem? Quando? Onde? Por que? Como? Quanto Custa? 

Enfatiza-se novamente que o monitoramento e a análise crítica devem ser 

planejados como parte do processo de gestão de riscos e deve envolver a 

checagem ou vigilância regulares. Podem ser periódicos ou acontecer em resposta a 

um fato específico.  

O segundo processo de monitoração diz respeito à evolução das condições dos 

riscos identificados e estudados. Neste caso deve-se montar um processo de 

acompanhamento se as condições listadas no diagrama de causa e efeito sofrem 

mudanças e ou alterações ambiente. Este processo de monitoramento é de suma 

importância e deve ser acompanhado diretamente pelo gestor de contratos, 

conforme as FIG. 18 e 19, mencionado e descrito anteriormente e a seguir o Plano 

de Ação que contempla o fato, ação a ser tomada, prazo, responsável, nível de 

tratamento conforme Matriz de Risco. 

Assim, a título de um exemplo real, o chekliste o relatório apresentados no ANEXO 

2são exemplos do modelo de avaliação aplicado para os serviços que compuseram 

a amostra deste estudo. 

4.4Análise qualitativa da avaliação de contratos na Empresa X, utilizando a 

Matriz de Risco 

Em um estudo desta natureza, considera-se importante conjugar as análises 

técnicas e quantitativas do modelo e dos procedimentos de avaliação dos riscos de 

contratos de prestação de serviços com as análises qualitativas suportadas por 

dados, informações e opiniões dos gestores do sistema. As convergências e as 

discrepâncias dessa análise constituem elementos fundamentais para provê 

fundamentos concretos e abstratos para futuras análises e tomada de decisões dos 

profissionais do setor. 
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Para esta parte do enredo, foram formuladas questões essenciais, pertinentes ao 

modelo de avaliação dos contratos, para serem respondidas por executivos que 

atuam direta e permanentemente com as atividades de avaliação. As questões 

estabelecidas buscam respostas para a avaliação do sistema e do processo, no 

contexto mais geral do modelo. Neste sentido, foram estabelecidas cinco questões 

para serem respondidas por cinco executivos. Conforme explicitado na metodologia, 

a análise foi elaborada através do suporte da Análise de Conteúdo, própria para o 

desenvolvimento de estudos qualitativos. Assim, a análise versou sobre questões 

abordadas nas seções apresentadasa seguir. 

4.4.1Relevância da avaliação de contratos, utilizando a matriz de risco, para a 

gestão de contratos de Empresa X 

 

A importância da avaliação de contratos para serviços está em primeiro lugar, em 

em relação aos principais itens do contrato considerados legais. Sabendo-se que 

existem dificuldades de avaliação de contratos intangíveis, no sentido de que os 

recursos imateriais de competitividade existentes entre contratada e contratante são 

na realidade “a marca” própria de uma organização, uma avaliação é possível para 

informar os públicos interessados de modo completo apenas com o tempo de 

envolvimento entre as partes. 

Importante ressaltar também a questão das competências próprias da empresa e 

seus profissionais para as avaliações, já que o existem vários modos de entender 

esse termo. Como exemplos,a competência coletiva (co-elaborada na interação 

interpessoal);a compartilhada no grupo de indivíduos, a de  ação ou de resultado 

(pensada na ação ou conduta e que reagrupa saber-fazer ou competência 

incorporada com um método); a de  processo (uma análise da própria ação na 

prática); a dominada ou intelectualizada: quando há reflexão de uma ação; a 

específica, quando a produção se realiza numa classe limitada de situações; a 

incorporada, aquela que inclui saber-fazer produzido na ou pela ação e não 

dissociável da ação.  

Sobre este tema, os entrevistados apresentaram avaliações sobre a relevância da 

matriz de riscos elaborada da seguinte forma: O Coordenador 2 acredita que a 
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relevância dessa ferramenta é “identificar e tratar os riscos através de toda a 

organização, melhorar a eficácia e a eficiência operacional, melhorar os controles e 

minimizar perdas”.  

Houve concordância entre as opiniões declaradas, principalmente no que se refere a 

perdas no sentido financeiro, bem como a minimização de riscos, conforme o 

Analista 1, que foi categórico ao afirmar que: 

Esta avaliação é muito importante tanto para o gestor do contrato quanto 
para a Empresa, pois riscos de não cumprimentos de normas ou 
pagamentos indevidos podem acontecer, se não houver a lista de riscos já 
pré-determinada (ANALISTA 1). 
 
 

Com esta finalidade é inteligível que a definição clara dos riscos é importante para 

cingir as possíveis não conformidades que posso estar ocorrendo na execução dos 

serviços contratados. 

O Coordenador 2 explicou esta situação da seguinte forma: 

Os contratos de prestação de serviço, representam uma parcela 
considerável nos gastos das empresas, com impacto direto no resultado das 
mesmas, além de estarem presentes em todo o processo produtivo, sendo 
portanto, item de constante preocupação, acompanhamento e controle, 
visando a redução ou eliminação dos riscos oriundos das atividades de 
contratação e da execução conforme objeto contratado (COORDENADOR 
2). 

 

O fenômeno da terceirização permeia por toda organização e corroborando com a 

citação o Coordenador 2 é fundamental haver controle, acompanhamento e 

monitoramento dos serviços prestados pela Contratante a fim de evitar perdas e 

gastos desnecessário para a Contratante. 

Quanto a questão da competência profissional, o Analista 2 entende que o processo 

de avaliação através da matriz pode acrescentar novos conhecimento: 

A avaliação de contratos tendo como base a matriz de riscos traz aos 
gestores de contratos (contrapartes) aspectos que normalmente no dia-dia 
de trabalho passam por despercebidos. Essa avaliação nos ajuda a 
enxergar as fragilidades do contrato e nos direciona de forma a traçar um 
plano para adequação do mesmo. Uma fragilidade em um contrato pode ser 
uma causa fundamental para um prejuízo financeiro em um contrato 
(ANALISTA 2). 

 

A  adoção de ferramentas para gestão de contratos de prestação de serviços 
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terceirizados passa a ser essencial na empresa e dada a quantidade de detalhes,  

os prazos apertados e os riscos envolvidos, a gestão de contratos não pode ser  

efetiva,  mesmo em empresas pequenas. 

Assim, a análise desenvolvida que teve como objetivo a identificação e segregação 

dos contratos, atrelando a execução das atividades pelo prestador, às cláusulas 

contratuais, além de subsidiar a priorização daqueles contratos que apresentam 

maior risco para o negócio. Através dos critérios utilizados foi possível identificar 

com segurança na Matriz de Processos Críticos, os contratos que demandam maior 

atenção da empresa e adotar os controles necessários para minimizar ou eliminar os 

riscos. 

4.4.2Relevância da avaliação de contratos, utilizando a matriz de risco, para os 

prestadores de serviços contratados da Empresa X 

A prestação de serviços está presente de forma cada vez mais significativa na vida 

econômica social e no entretenimento das pessoas. O setor de prestação de 

serviços desempenha o papel de um dos líderes da nova onda de expansão 

econômica e tornou-se peça fundamental no processo de crescimento global, o que 

inclui processos de terceirização de mão-de-obra. 

Uma empresa pode e deve escolherestratégias que alcancem o ambiente interno ou 

externo. Escolher uma ferramenta como a matriz de risco está atrelado à ideia de 

que apartir da avaliação do ambiente interno e externo, torna-se possível determinar 

o caminho a ser seguido para enfrentar os avanços da concorrência.  

A relevância da avaliação de contratos, utilizando a matriz de risco, para os 

prestadores de serviços contratados da Empresa Xrelaciona-se à tendência do 

relacionamento de pessoas que envolvem questões referentes à lealdade e 

comunicação para explicar que certas expectativas entre empresas contratantes e 

contratadas (que podem conduzir a uma interação com o produto ou serviço dessas 

partes) tornam-se claras na medida em que relacionamentos duradouros baseados 

na confiança e cumplicidade alcançadas através de comunicações interativas que 

incentivem  o diálogo. 

Já que a tecnologia permitiu que as relações entre a empresa e os clientes internos 

e externos alterassem profundamente, a informação agora pode fluir bilateralmente, 
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tornando possível uma abordagem focada na rentabilidade,na agregação de mais 

valor e a geração de melhores resultados.  

Neste contexto, os entrevistados apresentaram opiniões relativamente semelhantes 

entre si.O Coordenador 1, por exemplo,  afirmou que:  

Melhorar a confiança das partes interessadas, melhorar o desempenho em saúde e 

segurança, bem como a proteção do meio ambiente, melhorar a prevenção de 

perdas e a gestão de incidentes e alocar e utilizar eficazmente os recursos para o 

tratamento de riscos (COORDENADOR 1). 

Segundo o Coordenador 2: 

O objetivo principal é melhoria dos processos internos, porém, a matriz 
também pode trazer benefícios para o prestador.   
A avaliação do processo não leva em conta somente o que o tomador deve 
acompanhar, mas também como os serviços devem ser executados e 
entregues.  
Considerando que as partes tem uma boa relação, é possível, através dos 
resultados da matriz, deixar de forma clara as intenções do tomador e do 
prestador, eliminando as divergências comuns nas medições contratuais e a 
interpretação subjetiva de cláusulas contratuais (COORDENADOR 2). 
 
 

A matriz de risco e a lista de riscos pode também evitar perdas 

financeiras por negociações sem informações confiáveis e não atingimento dos 

resultados esperados com a contratação dos serviços. 

 

Já os analistas analisaram o contexto de forma mais minuciosa, acrescentando as 

questões de cumprimento das normas e procedimentos e das lições aprendidas à 

partir do processo de avaliação dos contratos. Segundo eles: 

 

É de suma importância, pois se os prestadores seguirem as normas e 
cumprimentos do contrato em dia, eles ficam bem avaliados dentro da 
empresa, com a possibilidade de poder fechar novos contratos com a 
empresa (ANALISTA 1). 

Os prestadores de serviço se beneficiam desse trabalho visto que uma 
fragilidade encontrada no contrato pode expor não só a Empresa X , mas 
também o prestador de serviço. Além disso, esse trabalho de avaliação de 
contratos utilizando a matriz de riscos, por ser criteriosa, contribui para a 
captação das lições aprendidas dos prestadores de serviços que podem 
utilizar estas lições em outras negociações com outros clientes (ANALISTA 
2). 
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Pode-se registrar através das colocações dos entrevistados que todo o processo de 

avaliação construído na Empresa Xteve como principal realce a confiança das 

partes interessadas, uma boa relação, fatos que torna possível, deixar claras as 

intenções do tomador e do prestador, eliminando as divergências comuns nas 

medições contratuais e a interpretação subjetiva de cláusulas contratuais. Lado 

outro, o realce para a negociação com outros prestadores de serviços ficar cada vez 

mais fortalecida pela experiência contínua de avaliar serviços também é uma 

consequência positiva da matriz de riscos utilizada. 

 

4.4.3Conveniência da avaliação de contratos, utilizando a matriz de risco, para 

a gestão de contratos da Empresa X 

 

Interessante definir conveniência como aquilo que atende ao gosto, às necessidades, 

ou aquilo que é útil, que simplifica uma rotina, que economiza o tempocomo utilidade e 

vantagem. No caso analisado o temo gestão como processo ativo de determinação e 

orientação do caminho a ser seguido, o que compreende um conjunto de análises, 

decisões, comunicações, liderança, motivação, avaliação, controle, entre outras 

atividades próprias da administração levou os entrevistados a descreverem a matriz 

de riscos apresentada como uma base confiável para a tomada de decisão 

eplanejamento dos serviços terceirizados. 

 

Nas palavras do Coordenador 2, “Trata-se de uma ferramenta que elimina ou reduz 

a subjetividade da gestão de contratos, demonstrando de forma clara e padronizada 

os riscos e benefícios inerentes aos processos de terceirização” . 

 

O Analista 1 acredita que a partir do momento que o gestor do contrato já possui 

todos os controles da matriz de riscos, fica mais fácil e ágil a avaliação. “Num 

primeiro momento pode levar algum tempo para preparar todo o material, mas uma 

fez feito, já fica um sistema automatizado para os demais” (ANALISTA 1). 

E o Analista 2 afirmou que “o trabalho de avaliação de contratos utilizando a matriz 

de riscos é uma ferramenta de grande potencial e utilidade para os gestores de 
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contratos”, isto porque trouxe  uma metodologia que deve ser comum no mundo 

corporativo para a gestão de riscos qualitativos levando em consideração também 

os riscos corporativos identificados pela organização. O fato de haver a junção entre 

metodologia de mercado com os riscos corporativos específicos de uma organização 

torna, na opinião do Analista 2 uma avaliação aplicável em outras organizações  

4.4.4 Capacidade da avaliação de contratos, utilizando a matriz de riscos, na 

resolução de problemas na gestão de contratos da Empresa X 

O potencial para o poder de produção, de execução ourendimento máximo da matriz 

em comento na resolução de problemas na gestão de contratos da Empresa X  traz 

em si o conceito de metodologia que no caso do processo de terceirização de 

serviços pode observar características e objetivos comuns que ocorrem entre a 

Empresa X  e suas contratadas   quando decidem criar ou manter um contrato. 

Adaptar essa metodologia à empresa na questão de minimização de riscos é o 

produto do trabalho de gestão de contratos para a resolução de problemas em 

contratos. 

Todos os entrevistados foram unânimes em perceber a capacidade da matriz de 

risco utilizada na avaliação dos contratos, podendo-se registrar os seguintes relatos: 

A Gestão dos Riscos é o processo de mitigação – diminuição da 
probabilidade de ocorrência - dos perigos, que colocam em exposição os 
processos da instituição, evitando perdas, visando diminuir perdas, sob 
todos os aspectos, tornando a empresa mais competitiva, podendo:1. 
Identificar eventos em potencial, cuja ocorrência poderá afetar a 
organização, e para administrar os riscos de acordo com seu apetite a risco; 
2- Propiciar garantia razoável para o conselho de administração e a diretoria 
executiva; 3 - Aumentar a probabilidade de atingir os objetivos 
(COORDENADOR 1). 
Os problemas gerados em contratação de terceiros são variados, passando 
pelo campo trabalhista, previdenciário e entrega dos serviços no prazo. 
Qualquer prestador ou tomador está sujeito aos diversos problemas 
oriundos de uma contratação mal conduzida, desde a identificação da 
necessidade até o pagamento da última parcela.  Estes, são problemas 
reais que ocorrem após o somatório de várias decisões, que isoladas, não 
geram grandes transtornos, mas quando agrupadas levam a grandes 
problemas, que invariavelmente são decididas por via judicial.  Para uma 
boa gestão de contratos, é necessário utilizar-se de ferramentas como a 
matriz de risco para nortear de forma rápida as decisões da corporação 
(COORDENADOR 2). 
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Observa-se assim a capacidade da matriz em identificar de uma maneira ágil, o 

problema, detectar os responsáveis e montar um plano de ação eficiente para as 

partes envolvidas. 

A atribuição primordial da gestão de risco de contratos de prestação de serviços é 

principalmente prover informaçõespara acompanhar e fiscalizar a execução do 

contrato, bem como conduzir as análise dos cenários para agir de forma pró-ativa e 

preventiva, para garantir o correto cumprimento, pela contratada, das regras 

previstas no instrumento contratual, com o objetivo de buscar os resultados 

esperados no ajuste e trazer os benefícios e economia para a Empresa X . 

4.4.5 Relevância dos contratos, utilizando a matriz de riscos, quando da nova 

negociação dos objetos contratuais avaliados 

Entendendo relevância como contribuição, importância, valor e significância, o 

Analista 2 reafirmou a ideia já mencionada anteriormente, quando disse que “Riscos 

encontrados no trabalho de avaliação de contratos geram lições aprendidas para 

novas contratações. Isso contribui para erros passados não voltem a ocorrer”. 

Nesse mesmo sentido, o Coordenador usou o termo aprendizagem organizacional, 

ao dizer que a relevância é: 

Atender às normas internacionais e requisitos legais e regulamentares 
pertinentes, melhorar a aprendizagem organizacional, aumentar a 
probabilidade de atingir os objetivos, encorajar uma gestão proativa, 
redução de riscos de perdas, melhorar a identificação de oportunidades e 
ameaças, melhorar o reporte das informações financeiras e melhorar o 
reporte das informações financeiras (COORDENADOR 1). 

 

É possível concluir, portanto, que a aprendizagem organizacional foi vista como fator 

positivo no processo analisado, pois a partir de um bom mapa, entende-se que as 

partes do contrato sejam bem identificadas, permitindo saber quais partes estão de 

acordo com a necessidade e quais partes necessitam de alteração.  Em uma 

negociação de objeto fica mais facilmente demostrada para o prestador a 

necessidade de mudança através de critérios bem definidos, eliminando ou 

reduzindo a subjetividade das alterações. E isso se torna possívelpelo resultado da 

avaliação, simplesmente porque um prestador de serviço que já tendo sido avaliado 
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pelos contratos anteriores e com uma pontuação boa, facilitará uma nova 

negociação dentro da empresa. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

5.1 Conclusões 

O objetivo desta dissertação foi analisar a viabilidade de um modelo de avaliação de 

fornecedores de serviços de uma empresa mineradora de ferro do quadrilátero 

ferrífero. Para aprofundamento, foram discutidos conceitos relacionados à 

terceirização, marketing de serviços, negociação, contratos, riscos e sua gestão.   

A partir de uma pesquisa aplicada, em modalidade participante e pesquisa-

ação,foram analisados quarenta e dois contratos de terceirização realizados na 

mineradora no período abril a novembro de 2011. Foram mensurados e avaliados os 

impactos benéficos dos resultados obtidos pela Gestão de Contratos Corporativos 

no contexto organizacional, sabendo-se que esses processos são gradativos e 

dependem diretamente do nível de comprometimento dos gestores envolvidos. 

O primeiro objetivo específico de selecionar uma amostra de contratos de serviços 

prestados à mineradora para uma análise dos resultados da qualidade dos 

mesmosfoi alcançado, pois foram definidos 42 contratos em função da sua 

criticidade para o processo produtivo da mineração (maior ou menor impacto), com 

vigência superior a 6 meses e valor global igual ou acima de R$ 1 Milhão. 

Considera-se esta amostra foi adequada à pesquisa tendo em vista que ela 

representa 80% do valor global de contratos negociados pela Empresa X . 

O segundo objetivo específico de identificar os principais riscos que incidiam nos 

serviços prestados à mineradora foi realizada em conjunto com a Gerência de 

Riscos Corporativos da Empresa X . Foram descritos de forma macro 19 riscos que 

compuseram a análise da matriz de risco. 

O conceito e a evolução de gerenciamento de risco, que foi o foco principal deste 

estudo, proporcionou o entendimento de que perder ou ganhar em qualquer 

atividade realizada relaciona-se não à sorte ou ao azar, mas sim a um 

gerenciamento das probabilidades e da observação dos impactos dos riscos. Assim, 

a tentativa de definir o que sesabe e o que não se sabe, num exercício constante de 

previsão, juntamente com um conjunto de informações que possibilitem minimizar 
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incertezas é a melhor definição do gerenciamento de risco em qualquer fase de um 

projeto. 

O terceiro objetivo específico de aplicar o modelo de avaliação de contratos de 

prestação de serviços nas empresas selecionadas levou à análise qualitativa de 

riscos que foram identificados e priorizados, pois a ocorrência destes riscos poderia 

afetar negativamente o andamento do contrato de prestação de serviços. Essa 

análise possibilitou identificar itens contratuais conflitantes que poderiam gerar 

incertezas durante a execução do contrato trazendo algum tipo de perda para ambas 

as partes.  

Ainda sobre o modelo de avaliação, na etapa de planejamento de respostas a 

riscos,a determinação de ações para aumentar as oportunidades e reduzir as 

ameaças ao escopo do contrato de serviços é orientada pela prevenção de riscos. 

Esta prevenção envolve aplicar mudanças no plano de gerenciamento do contrato 

de serviços que forem necessárias para eliminar ameaças,para transferir riscos e 

mitiga-los.  

Por outro lado, ressalta-se o compartilhamento dos riscos para que outras 

equipespossam usar esse conhecimento em próximas contratações de forma que 

essa base de informações contribua para a captação das oportunidades e para a 

redução dos riscos. 

O quarto e último objetivo específico foram às entrevistas realizadas com os 

gestores contrapartes da Empresa X.Pode-se registrar através das colocações dos 

entrevistados que o processo de avaliação construído foi significativoe positivo para 

o entendimento da boa relação entre as partes, com confiança, deixandovisíveis as 

intenções do tomador es e dos prestadores. Na visão dos gestores que participaram 

da pesquisa, a negociação a partir da utilização da matriz de riscos proposta como 

ferramenta de avaliação fortaleceu as ações da gestão de terceiros, ampliando ainda 

a gestão de conhecimento na Empresa X . 

Outros aspectos analisados ao longo da pesquisa-ação é que aEmpresa X é 

detentora de vários normativos e procedimentos para conduzir as operações dos 

contratos, mas em se tratando de requisitos legais, estes devem se mais explorados 

com os gestores contrapartes da Empresa X , porque observa-se precedente para 
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conflitos de acordo com as avaliações realizadas, uma vez que o Brasil dispõe de  

legislações federal, estadual e municipal, mas pouco entendidas e conhecidas no 

âmbito da operacionalização do contrato que acarretam em riscos para Empresa X  . 

Sendo assim, é compulsório citar que os conflitos são instaurados desde a pré-

contratação, ou seja, no momento da redação/definição da minuta e objeto a ser 

contratado.  

Em linhas gerais, é notório que à medida que a economia do país se desenvolve, a 

necessidade por fornecedores de serviços aumenta de forma proporcional, o que 

visa garantir mais oportunidades de emprego para população. Isto demonstra a 

importância do prestador de serviços no contexto de evolução da sociedade. Sendo 

assim, entende-se que os fornecedores de serviços são essenciais para promover 

uma economia globalizada. 

Atribui-se as atividades de prestação de serviços como, na maioria das vezes, 

intangíveis, mas que remete a uma necessidade de expertise do fornecedor maior 

do que daquele que o contrata. No âmbito do fornecimento de serviços para 

mineração este know-how é imperativo, pois a atividade-fim da mina é exploração e 

extração de minério, ficando as atividades-meios a cargo dos terceirizados, que 

devem ser desenvolvidas com a máxima propriedade devido à complexidade do 

ambiente de uma mineração. 

A Gestão de Contratos vai além de controlar os requisitos específicos do escopo 

contratado. Gerir contratos requer administração desde a pré-contratação, momento 

da elaboração do escopo; negociação entre as partes, contratada e proponentes 

fornecedores; kick-off meeting ou”ponta-pé inicial” do contrato; execução diária dos 

serviços e formalização do encerramento das obrigações pactuadas entre 

contratada e contratante.  

Através desde estudo pode-se observar que a não interferência da Gestão de 

Contratos pode acarretar problemas como falta de controle das etapas e atividades 

do ciclo de vida do contrato que, possua vez,resultam em riscos legais, patrimoniais, 

financeiros, administrativos, saúde e segurança do trabalho.  
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Dessa forma, cabe a Gestão de Contratos avaliar o contrato, suas não 

conformidadesidentificando os riscos com o objetivo de trata-los e buscar potenciais 

benefícios tais como gestão de fornecedores de serviços, transparência em 

processo audíveis, controle de pagamentos, mitigação de riscos fiscais e 

trabalhistas, racionalização e velocidade nos processo de negócios. 

Atrelada ao processo de gestão de terceiros está anegociação que consiste em 

linhas gerais em acordos entre dois lados que irá garantir os interesse de cada um, 

resultando uma formalização contratual. Em se tratando de contratos de prestação 

de serviços a negociação pode permear durante toda a vigência do contrato que 

requer negociar diariamente serviços não contratos ou ampliação do escopo 

contratado, mas não formalizado. Neste sentido a Gestão de Contratos atua como 

mediador, negociador para propor um acordo. 

Conclui-se que planejar ou gerenciar ações específicas para mitigar riscos em uma 

terceirização demanda conhecimentos que precisam fazer parte da cultura 

organizacional de todos níveis da empresa, visto que planejar tem o significado de 

decidir antecipadamente o que fazer, de que maneira fazer, quando fazer e quem 

deve fazer. O planejamento deve identificar antecipadamente os custos e os 

benefícios do que vai ser feito e os recursos necessários para fazer o que se deseja. 

Esses recursos necessários são de todas as naturezas: financeiros, humanos, 

tecnológicos, insumos e informações que envolvem o significado da palavra risco.  

5.2 Recomendações 

 

Acredita-se que a pesquisa apresentou limites, tendo em vista que poucos contratos 

foram avaliados,o que pode não refletir o todo da organização sobre a gestão de 

contratos. Por outro lado, a escolha dos quarenta e dois contratos possibilitou o 

aprofundamento das reais necessidades da mineradora com os contrapartes na 

realidade de sua produção.Dessa forma,expõe-se as seguintes sugestões para 

novos trabalhos:Ampliar a pesquisa para uma análise mais detalhada da pré-

contratação e contração, ou seja, negociação, utilizando um mecanismo de 

Comissão de Contratação na Empresa X , que irá observar minuciosamente todos 

os aspectos envolvidos na contratação de novos objetos contratuais na mineração. 
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Estudar o contexto, as terminologias, os potenciais e limitações, bem como os 

conflitos possíveis e existentes nas negociações de contratos de prestação de 

serviços no Business-to-Business. 

Cumprindo-se esta agenda de pesquisa, acredita-se estar dando continuidade às 

contribuições aos estudos sobre gestão de contratos aqui expostas, além de 

fortalecer as questões sobre riscos na terceirização. 
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APÊNDICE A – Roteiro da entrevista 

Bom dia! 

Convido-lhe para uma pesquisa acadêmica que busca analisar a viabilidade de 

implementação de um modelo de avaliação de contratos de prestação de serviços 

no segmento mineração, que subsidiará a elaboração da minha dissertação da pós-

graduação stricto sensu de Mestrado Profissional em Administração (MPA) da 

Fundação Pedro Leopoldo. 

 A participação nesta pesquisa é voluntária, não pretendo expor a iniciativa sem o 

expresso consentimento dos colabores da pesquisa. Suas respostas serão 

combinadas com outras e nenhuma informação de identificação pessoal e 

organizacional serão divulgadas.  

 Respostas honestas e completas são cruciais para tornar os resultados 

da pesquisa uma representação precisa da sua experiência profissional. 

A pesquisa levará cerca de 25-40 minutos para ser concluída e permanecerá aberta 

até 18 de março de 2013. 

 Seguem algumas definições a cerca do objeto que estou estudando: 

Segundo Saratt, Silveira e Moraes (2008), há um consenso entre os gestores de que 

é necessário ter-se conhecimento da amplitude da terceirização nas organizações, 

pois se trata de um movimento estratégico que traz grandes benefícios e que 

necessita ter seu desempenho avaliado e seus riscos controlados.  

Analisando a fala dos autores, é possível depreender que a avaliação do 

desempenho do terceirizado foi conduzida na CSN através das 54 perguntas do 

“check-list”, mas para controlar os riscos foi necessário identificá-los e quantificá-lo 

quanto à probabilidade e o impacto para se obter a matriz de risco, que nada mais é 

que um norteador, balizador para a tomada de ação/decisão quanto a um 

determinado risco que é oriundo de um evento ou  variável do “check-list”. 
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Rememorando, a Gerência de Riscos da Empresa Xdisponibilizou uma listagem de 

riscos genérica e partir dela analisamos e selecionamos 19 (dezenove) riscos para 

compor a avaliação de contratos de prestação de serviços. 

 Cada um dos 19 riscos recebeu uma pontuação para a probabilidade de ocorrência 

e para o nível de impacto organizacional resultando na Matriz de Risco, que por sua 

vez demonstra claramente a necessidade de ação a ser tomada de acordo com o 

risco apurado na avaliação, conforme exemplo: 

 

  

  

 

 

 

  

 A partir 

desse breve contexto gentileza clicar no link abaixo para participar da pesquisa: 

< https://docs.google.com/forms/d/13n_8L5nHJ9jHMD-

F4pOxm5iIVVIKntQ7g4p2rqA1Ouc/viewform?embedded=true 

Se você tiver dúvidas antes ou depois de sua participação, envie um e-mail para 

Giselle de Figueiredo em gisellledefigueiredo@yahoo.com.br. 

 Muito obrigada pela sua consideração e interesse! 

 Atenciosamente, 

 Adm. Giselle de Figueiredo Martins André 

Mestranda em Administração – FPL 

31-9633-1213 

RISCO PROBABILIDADE  IMPACTO  TIPO DE 

AÇÃO 
NÍVEL 

R01. Atividades executadas em 

desacordo com políticas, normas e 

expectativas da organização.  

Muito Alta Moderado Ação 

Imediata 
A 

R06. Indisponibilidade de insumo 

crítico ao processo produtivo.  
Muito Alta Moderado Ação 

Imediata 
A 

R14. Pagamentos efetuados por 

serviços não realizados ou 

realizados parcialmente. 

Alta Moderado Ação de 

médio e curto 

prazo 

B 

R19. Contabilização incorreta e/ou 

provisão insuficiente do Contas a 

Pagar. 

Alta Moderado Ação 

Imediata 
B 
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ANEXO 1 - Relação de riscos elaborada pela Gerência de Riscos da Empresa X 
, 
 

• R01. Atividades executadas em desacordo com políticas, normas e expectativas da 

organização.  

• R02. Aquisição de itens (matérias-primas, insumos, peças de reposição e materiais 

de almoxarifado) em desacordo com as necessidades (a maior ou menor).  

• R03. Contratação de serviços ou compra de materiais desnecessários.  

• R04. Pagamentos efetuados por materiais não recebidos, não solicitados, recebidos 

em desacordo com o pedido ou devolvidos.  

• R05. Parceria com fornecedores que possuem padrão de qualidade inferior, práticas 

em desacordo com os princípios da Companhia e padrões éticos.  

• R06. Indisponibilidade de insumo crítico ao processo produtivo.  

• R07. Não atendimento das requisições em tempo hábil.  

• R08. Contratos de fornecimento que não asseguram os direitos da Companhia ou 

especifique as obrigações dos fornecedores. 

• R09. Co-responsabilidade com fornecedores que não estão em dia com suas 

obrigações fiscais, legais, ambientais e trabalhistas.  

• R10. Multas e/ou sanções, decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais 

vigentes.  

• R11. Emissão de pedidos de compra para requisições não autorizadas ou fora da 

especificação (ex: prazo, quantidade e descrição) da área solicitante.  

• R12. Compras e contratação de serviços realizados em condições comerciais 

desfavoráveis para a Companhia.  

• R13. Compras realizadas por áreas sem habilidades técnicas para a negociação. 

• R14. Pagamentos efetuados por serviços não realizados ou realizados parcialmente.  

• R15. Multas ou sanções fiscais pelo não recolhimento de tributos ou crédito indevido 

referente a mercadorias ou serviços recebidos.   

• R16. Pagamento de títulos em atraso, incorrendo em juros e multas. 
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• R17. Desvio de recursos do caixa da Companhia por manipulação de cheques, 

títulos, arquivos ou borderôs de pagamento. 

• R18.Divergências das informações de contas a pagar entre os módulos dos sistemas 

aplicativos, razão contábil e sistemas gerenciais.  

• R19. Contabilização incorreta e/ou provisão insuficiente do Contas a Pagar. 
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ANEXO 2 - Checklist gerado e relatório: O exemplo da Empresa X 
 
 
 

Item Risco 1  - Itens de Gestão Peso Nota

1 R01 No Contrato se consta os nomes do Contraparte e Preposto (Contratante e Contratada)? 7 7

2 R01 O nome do Contraparte e do Preposto está atualizado no Contrato? 7 7

3 R01
A relação operacional entre Contratante e Contratada é realizada efetivamente por meio de Contraparte e

Preposto, sem envolver outras pessoas, para evitar o vínculo?
7 7

4 R01
Existe a presença em cada turno de um Supervisor ou líder da Contratada para não gerar vínculo entre

Contratada e Contratante?
7 7

5 R09 Foram realizados check-list dos equipamentos diversos alugados quando disponibilizados para a CSN? 7 7

6 R01
Caso o fornecimento de combustível seja obrigação CSN, as cotas e a relação de veículos/equipamentos

estão atualizadas?
7 7

7 R01 Caso o fornecimento de alimentação seja obrigação CSN, existe controle para evidenciar atendimento? 7 7

8 R01 Caso o transporte de pessoal seja obrigação CSN, existe controle para evidenciar a correta utilização? 7 7

9 R01
Caso exista fornecimento de linha externa para realização de ligações telefônicas, os valores destas ligações 

estão sendo decontados na fatura da Contratada?
7

SIM

Requisitos de Avaliação
Resposta

SIM

SIM

N/A

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM
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Risco 2  - Itens de Obrigação do Contraparte Peso Nota

10 R01
O Contraparte CSN possui cópia do Contrato e seus aditivos (quando houver) para possibilitar a adequada

gestão  do Contrato?
7 7

11 R01 Os termos aditivos são formalizados e assinados entre as partes (encontram-se cópias na pasta)? 7 7

12 R01 O Contraparte certifica que os serviços estão sendo realizados dentro do prazo contratual? 7 7

13 R03 O Contraparte consegue discorrer (brevemente) sobre a relevância do Serviço/Contrato? 6 6

14 R04
Existem relação de ferramentas, equipamentos, veículos, etc., objeto desta contratação como obrigação da

Contratada? (Obrigatório manter/apresentar cópia de NF ou comprovante de posse).
6 0

15 R05 O Contraparte realiza análise da qualidade dos serviços prestados? 7 7

16 R01 Existe Contrato de comodato para cessão de área para ser utilizada como canteiro interno? 7 7

17 R14 Existem evidências que estão sendo registradas e verificadas faltas grave? 6 6

18 R14 Existem evidências que estão sendo controladas e reportadas falhas operacionais? 6 6

19
R01,R12,R

14
Existe garantia de durabilidade do produto ou serviço (em casos aplicáveis)? 6

20 R01 O Contraparte CSN realiza reunião mensal com o Contraparte da Contratada? (Contratos com mão de obra) 7 7

21 R01
As Atas de Reunião possuem assinatura do Contraparte CSN e do Contraparte da Contratada e são

encaminhadas (cópias) para DSUP?
7

22 R01 Quando necessárias, as alterações contratuais são formalizadas através de Aditamento Contratual? 7 7

Risco 3  - Itens de Obrigação do Fornecedor Peso Nota

23 R07 O prazo para entrega dos serviços está sendo atendido? 5 5

24 R10, R01

Existe registro do Contrato no CREA e apresentação das ARTs, em Contrato de obras ou serviços de

engenharia? Deve-se apresentar todas as licenças, seguros, autorizações, permissões ou alvarás, expedidos

pelas autoridades competentes, para a execução de serviço ou obra.

7 0

25 R10, R01 Existe comprovação de Pagamento entre a Contratada e a Subcontratada (Nota Fiscal) (quando aplicável)? 7

26 R09 O Contraparte CSN possui relação de Pessoal (nome, cargo, data de admissão e demissão) da Contratada? 7 7

27 R06
O Contraparte CSN possui cópia do controle de manutenção de veículos e equipamentos de transporte ou

carga da Contratada?
7 0

28
R01,R05,R

09
O regime de trabalho dos empregados da Contratada está sendo respeitado? 7 7

29 R11 Existe aprovação formal para realização de horas extras? 5 5

30 R01 Os equipamentos de informática da Contratada possuem autorização de entrada expedido pela GSP e GSO? 7 7

31 R09 Os softwares utilizados nos computadores da Contratada que se encontram dentro da CSN são originais? 7 7

Resposta

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

N/A

SIM

N/A

SIM

Resposta

SIM

NÃO

N/A

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM
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Risco 4  - Itens Comerciais Peso Nota

32 R03 O objeto do Contrato identifica o que as partes contrataram de uma maneira clara e direta? 6 6

33 R05
Quanto a benefícios da terceirização, existe evidências que a Contratada minimiza perdas e evita

obsolescência dos equipamentos?
7 7

34 R10 Existem cláusulas de bônus ou de penalidades no Contrato? 6 6

35 R03, R11 Foram analisadas se existem divergências nas quantidades Contratadas? (Para mais ou para menos) 6 6

36 R12 Foram analisadas alternativas mais em conta na elaboração do escopo? 6 6

37 R01 De acordo com o Contrato, existe obrigatoriedade de encerramento formal? 7 7

38 R01 Para os serviços contínuos, foi realizado encerramento no Contrato anterior? 7 0

39 R05
Foram evidenciados/documentados casos relevantes de algum problema em função de má escolha do

prestador que possam prejudicar a CSN?
7

40 R01 Encontra-se regular a Subcontratação (quando aplicável)? 7

41 R01 Existem acréscimos resultantes de alteração contratual superiores a 20% do valor original do Contrato? 7 0

Risco 5  - Itens de Medição Peso Nota

42 R14
O Contraparte CSN certifica-se que o que a CSN está recebendo, objeto do Contrato, está sendo pago e que

existe registro através de boletim de medição?
6 6

43 R12 Além do boletim de medição, se existe um dossiê para dar rastreabilidade aos serviços prestados? 6 6

44 R17 Existe evidência de composição quantidade/valor para emissão do boletim de medição? 3 3

45 R14 O boletim de medição está sendo atestado pelo Contraparte e pelo Preposto (Contratante e Contratada)? 6 0

46 R02,R03,R06O Contraparte efetua acompanhamento ou controle físico/financeiro do contrato? 6 6

47 R01, R19
O Contraparte CSN cumpre a NG6201-01/DSUP que cita que é obrigação do Contraparte emitir e aprovar a FR –

Folha de Registro no máximo 5 dias após a execução dos serviços?
7 0

48 R10 Existe aplicação de multas por parte do Contraparte CSN devido ao descumprimento de itens contratuais? 6 6

Risco 6  - Itens de Sistemas de Gestão Peso Nota

49 R01, R19 O Indice de Atendimento ao PAZ - Programa Acidente Zero é ≥ 80%(Bom)? - POA 00012. 7 7

50 R01, R19
O indice de Atendimento ao Sempre - Programa de Avaliação da Gestão Ambiental é ≥ 85% (Muito bom)? - PP

180916.
7 7

51 R01 O Contraparte possui evidências de itens com possíveis melhorias? (melhoria contínua). 7 0

52 R09
No canteiro da Contratada, os objetos sem serventia (rejeitos, sucatas e lixos) estão sendo segregados e

depositados ou descartados seletivamente em baias e caçambas?
7 7

53 R01, R09
Existe pendência junto ao SGICS na apresentação dentro dos prazos de cópias das guias de recolhimento e

encargos sociais da Contratada?
7 7

54 R05 A área cedida pela CSN para servir de canteiro de obra encontra-se em bom estado de conservação? (visual) 7 7

Total de pontos aplicáveis

Total Pontuação

Percentual - Nota

Conceito

N/A

Resposta

SIM

SIM

N/A

SIM

Resposta

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

Resposta

82,9

Comentários

SIM

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

BOM

315

261

Legenda Conceito 

< 50% - RUIM 
≥50% e < 75% - REGULAR 

≥≥7755%%  ee  <<  8855%%  --  BBOOMM  

≥≥8855%%  ee  <<  9955%%  --  MMUUIITTOO  BBOOMM  
≥95% - EXCELENTE 
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O Relatório 
 

Empresa X  Análise do Contrato XXXXX 
Contratada: Empresa 1 

Nº 33/2011 

Tipo: Relatório Página: 01  

Unidade Gerência Geral Data 2011 

OBJETIVO 

Este Relatório de Análise do Contrato XXXXX, tendo como contratada a Empresa 1, 

foi elaborado para demonstrar o estágio em que a gestão do contrato se encontra 

em relação ao atendimento às cláusulas contratuais, legislação, procedimentos de 

Saúde e Segurança, Qualidade e Meio Ambiente vigentes e para indicar as medidas 

de controle a serem implementadas para a melhoria dos processos adotados. 

PARTICIPANTES DA ENTREVISTA 

Equipe de Gestão do Contrato da Empresa 1 

Equipe de Análise da Gestão de Contratos da EMPRESA X  

CONSIDERAÇÕES  

Contrato: XXXXX 

Empresa: Empresa 1 

Objeto do Contrato: Prestação à EMPRESA X , pela Contratada, dos serviços de  

manutenção civil e manutenção elétrica predial. 

Contraparte:xxx 

Gerência:xxxxx 

VALOR CONTRATO INICIAL: R$ 1.251.378,60  STATUS: Em andamento 

VALOR ADITIVO: R$ 429.746,16  DATA INÍCIO:  01.05.2010 

VALOR TOTAL CONTRATO: R$ 1.681.124,76  DATA TÉRMINO:  30.10.2010 

VALOR MEDIDO ACUMULADO: R$ 1.674.703,35 PERCENTUAL MEDIDO: 99,6% 

SALDO CONTRATUAL: R$ 6.421,41     
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ANÁLISE DE REQUISITOS MACROS DO CONTRATO (CHECK LIST)  

Conforme requisitos de avaliação do checklist, seguem itens não conformes 

passíveis de Plano de Ação: 

Requisitos de Avaliação 

Item 3 - Itens de Obrigações do Fornecedor Risco 

27 

O Contraparte EMPRESA Xnão possui cópia do controle de 

manutenção de veículos e equipamentos de transporte ou carga da 

Contratada. 

R06 

5 - Itens de Medição Risco 

45 
No período de 2010 os boletins de medição não foramatestados pelo 

Contraparte e pelo Preposto (Contratante e Contratada). 
R14 

47 

No período de 2010 e 2010 o Contraparte EMPRESA Xnão cumpriu a  

obrigação do Contraparte emitir e aprovar a FR – Folha de Registro no 

máximo 5 dias após a execução dos serviços. 

R01, 

R19 

Total de pontos aplicáveis

Total Pontuação

Percentual - Nota

Conceito BOM

315

261

82,9

Legenda Conceito 

< 50% - RUIM 
≥50% e < 75% - REGULAR 

≥≥7755%%  ee  <<  8855%%  --  BBOOMM  

≥≥8855%%  ee  <<  9955%%  --  MMUUIITTOO  BBOOMM  
≥95% - EXCELENTE 

 

Descrição dos Riscos:  

R01 – Atividades executadas em descordo com políticas, normas e expectativas da 

organização. 

R06 – Indisponibilidade de insumo crítico ao processo produtivopara a Companhia. 

R14 – Pagamentos efetuados por serviços não realizados ou realizados 

parcialmente. 

R19 – Contabilização incorreta e/ou provisão insuficiente do Contas a Pagar. 
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OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES  

Não foram observados mais aspectos que podem impactar os serviços e 

ressaltarmos que osrequisitos específicos (escopo da atividade) estão sendo 

atendidos conforme estabelecido em Contrato. 

CONCLUSÃO 

Adota-se uma classificação qualitativa para os níveis de freqüência e de impacto, 

que poderá variar em função do processo avaliado. 

Relevância do impacto está relacionada à Imagem, Financeiro, Legislação, 

Operação da EMPRESA X . 

Analisando o contrato da Empresa 1, detectamos 05 Riscos, conforme Matriz de 

Risco. 

 

 

 

 

 

 

 

R01 

R06 

R14 
R19 
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PLANO DE AÇÃO 

 

Fato 
Ação a ser 

tomada 
Prazo Responsável 

O Contraparte EMPRESA Xnão 
possui cópia do controle de 
manutenção de veículos e 
equipamentos de transporte ou 
carga da Contratada. 

Solicitar plano de 
manutenção dos 

veículos da 
próxima 

contratação 
(S11561731). 

20/11/20
11 

 

No período de 2010 os boletins de 
medição não foramatestados pelo 
Contraparte e pelo Preposto 
(Contratante e Contratada). 

Cobrar 
assinaturas em 

todo processo de 
medição. 

Imediato  

No período de 2010 o Contraparte 
EMPRESA Xnão cumpriu a 
NG0001/ÁREA DE SUPRIMENTOS 
que cita que é obrigação do 
Contraparte emitir e aprovar a FR – 
Folha de Registro no máximo 5 dias 
após a execução dos serviços. 

Efetuar a próxima 
FR (Dez/11) 

dentro do prazo 
estabelecido na 

NG 0001 e 
manter esta 

premissa para o 
próximo contrato 

S11501731. 

05/12/11  

 
Estamos de acordo com os planos de ação e prazos de implementação 
consensados. 
 

Data 

_______________________________           _______________________________ 

Gestor Contraparte                                 Gestão de Contratos 


