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Terceirização
A terceirização ou outsourcing é uma prática empresarial que visa ao aumento da qualidade nas suas atividades,
pode ser usada para atividade-meio e atividade-fim. É considerada como uma forma de redução de custos com os
trabalhadores das atividades-meio da empresa, pois ao se contratar uma empresa terceirizada para fornecimento da
força de trabalho de um profissional. Pode ser usada em larga escala por grandes corporações e é observada
principalmente em empresas de telecomunicações, mineração, indústrias etc. Pequenas e médias empresas também
podem se beneficiar dessa prática, uma vez que elimina burocracias internas com as atividades-meio.
No Brasil a atividade de terceirização não é regulamentada, por esse motivo sofre de insegurança jurídica, dessa
forma é usada a CLT, Código Civil, Sumulas e Jurisprudências para resolver as lides entre os empregados e as
empresas que prestam serviços de terceirização.
O processo de terceirização em uma organização deve levar em conta diversos fatores de interesse, tais como a
redução de custos e principalmente o foco na sua atividade que se tem interesse em terceirizar. A terceirização
precisa estar em conformidade com os objetivos estratégicos da organização, os quais irão revelar em que pontos ela
poderá alcançar resultado compativel com os serviços orgânicos, sem os problemas burocráticos.
Existe um debate no congresso brasileiro se deve-se regulamentar a terceirização de atividade-fim. Pois em um
processo de terceirização de atividade-fim, corre-se risco de perder sua identidade caso haja subordinação
hierárquica. Na atividade-meio, só é permitido terceirizar quando não houver subordinação hierárquica.
Para amenizar os problemas causados pela terceirização, estão sendo criadas por empresas de software algumas
soluções de sistemas informatizados para promover de forma mais eficaz o controle e a gestão da mão de obra
terceirizada, sendo uma importante ferramenta para o departamento de recursos humanos das empresas que praticam
a terceirização.

Definições de Terceirização
"Prática que permite a empresa abrir mão da execução de um processo e transferir para um terceiro, portador de uma
base de conhecimento mais especializada, com o objetivo de agregar maior valor ao produto final." [Leonardo
Leocadio]
"Os desdobramentos mais recentes da terceirização, diferentemente da sua concepção original, permitem a
transferência para terceiros de importantes etapas do processo produtivo." [Leonardo Leocadio]
“Um processo de gestão pelo qual se repassam algumas atividades a terceiros, com os quais se estabelece uma
relação de parceria, ficando a empresa concentrada apenas em tarefas essencialmente ligadas ao negócio em que
atua.” [Giovanna Lima Colombo]
“A transferência de atividades para fornecedores especializados, detentores de tecnologia própria e moderna, que
tenham esta atividade terceirizada como sua atividade-fim, liberando a tomadora para concentrar seus esforços
gerenciais em seu negócio principal, preservando e evoluindo em qualidade e produtividade, reduzindo custos e
ganhando competitividade.” [Giovanna Lima Colombo]
“Uma técnica administrativa que possibilita o estabelecimento de um processo gerenciado de transferência, a
terceiros, das atividades acessórias e de apoio ao escopo das empresas que é a sua atividade-fim, permitindo a estas
concentrarem-se no seu negócio, ou seja, no objetivo final.” [Giovanna Lima Colombo]
“(...)transferir para outrem atividades consideradas secundárias, ou seja, de suporte, atendo-se a empresa à sua
atividade principal.” [Alice Monteiro de Barros]
Esse termo, utilizado com muita ênfase no final dos anos 1990, entrou no século XXI como sendo uma “solução” 
empresarial para a tão buscada redução de custos operacionais. Em um país onde a soma de salários, vantagens e 
tributos a serem pagos ao empregado e para o Estado, custa para o empresário o quanto este pagaria para mais 1,2
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funcionários, a terceirização de serviços não destinados à atividade-fim de determinado empreendimento, pode ser –
e muitas vezes é – a melhor solução para resolver o problema dos custos. "Varias empresas oferecem essa solução
com toda segurança necessária ao contratante" é o que diz o Gestor de Negócios da Conceito Serviços Terceirizados
que atua em Minas Gerais (www.conceito-mg.com.br), algumas medidas como buscar saber referencias, situação
fiscal, podem ajudar a selar parcerias de sucesso e ter na terceirização a ferramenta gerencial de ótimo
custo-benefício.
"O verdadeiro sentido da palavra terceirização é transferir uma determinada atividade para ser realizada por um
especialista na área, o que se traduz em aumento de produtiva e melhor eficiência", é o que diz o Gestor de Negócios
da Master Clean Sistemas de Limpeza que atua em Alphaville (www.mastercleanlimpeza.com.br).
"Prática que consiste na transferência da responsabilidade de algumas áreas ou setores operacionais da empresa,
podendo assim a mesma, preocupar-se com a parte estratégica e competitiva". [BRUNO DIAS SOARES]

Diferenças entre Outsourcing e Terceirização
A diferença entre outsourcing e terceirização é que, inicialmente, outsourcing está ligado a procura de "fontes" fora
da organização ou país e terceirização correlaciona dentro do país, embora os termos sejam frequentemente
utilizados indistintamente.
• outsourcing é o uso estratégico de recursos externos para a realização de atividades tradicionalmente realizadas

pelos recursos e equipes internos.
• A expressão terceirização também pode ser usada, sendo que esta é uma tradução livre de outsourcing.
• Exemplo de outsourcing: gerenciamento de redes de computadores, gerenciamento de equipamentos de impressão

de documentos, gestão de segurança corporativa e outros serviços que necessitem de equipamentos, know-how e
mão-de-obra especializada.

• Exemplo de tercerização: trabalhos como faxina, portaria e segurança que quase sempre não requerem
conhecimentos técnicos específicos e são comumente conhecidos como serviços tercerizados.
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