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RESUMO 

 

A terceirização consiste na transferência da execução de atividades organizacionais, 

como uma das formas das empresas desenvolverem suas competências essenciais. 

Como método de gestão, confere aos negócios uma visão contemporânea, na busca 

de especialização e customização, a fim de atender as exigências do mercado, e aos 

propósitos de resultados corporativos. A consolidação desta prática, se deve a 

celeridade dos avanços tecnológicos e a necessidade mundial pela economia de 

recursos, como também pela necessidade de ampliação dos índices de produtividade 

e competitividade. Entretanto, é de fundamental importância, que as organizações 

monitorem as relações com seus terceiros, resguardando-se de perdas financeiras, 

pela geração de ações judiciais e passivos trabalhistas, por meio da utilização de um 

sistema de gestão da terceirização. A aplicação de um processo estruturado de gestão 

de terceiros, objetiva o monitoramento das contratadas, para o estabelecimento de 

ações preventivas, que minimizem provisões e preservem os direitos dos 

trabalhadores. Este trabalho, teve como objetivo descrever a implantação da gestão 

de riscos trabalhistas de terceiros em uma cooperativa médica de saúde, incluindo os 

desafios e benefícios obtidos. Trata-se de um estudo de caso, descritivo, institucional 

e retrospectivo. Apresenta-se o cenário dos fornecedores de serviços, anterior ao 

processo de gestão de riscos de terceiros, seguido da descrição das ações e desafios 

dessa implantação. Entre os resultados obtidos por essa implantação, destacam-se: 

a revisão do processo de contratação de serviços, a sistematização da gestão de 

contratos e o monitoramento preventivo de não conformidades. Por fim, o trabalho 

conclui que a implantação da área específica da gestão da terceirização contribuiu 

para a diminuição dos riscos trabalhistas institucionais, melhoria de processos e ainda 

qualificação dos prestadores de serviço. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Terceirização, Relações Trabalhistas, Gestão de Risco, Gestão 

de Fornecedores  

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Outsourcing is the transfer of the execution of organizational activities for other 

companies to devote core competencies. It is a management method that gives 

businesses a contemporary view. Search specialization and customization in order to 

meet the requirements of the market. This practice was consolidated by the worldwide 

need to save resources, and also by the need to increase productivity and 

competitiveness. However, it is critical that organizations monitor relationships with 

their third parties. To guard against financial losses caused by labor lawsuits, through 

an outsourcing management system. The application of third-party management has 

as a goal the monitoring of contracted companies, establishing preventive actions that 

minimize provisions and preserve workers' rights. This paper aimed to describe the 

implementation of the management of labor risks of third parties in a medical health 

cooperative, including the challenges and benefits obtained. It is a case study, 

descriptive, institutional and retrospective. It presented the scenario of service 

providers, before implementing third-party risk management. The following shows the 

actions and challenges of this deployment. Among the results obtained the following 

stand out: the revision of the process of hiring services, the systematization of contract 

management; and the preventive monitoring of nonconformities. Finally, the study 

concludes that the implementation of the specific area of outsourcing management 

contributed to the reduction of institutional labor risks, process improvement and 

qualification of service providers. 

 

KEYWORDS: Outsourcing, Labor Relations, Risk Management, Supplier 

Management 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As sucessivas crises e a recessão econômica mundial, especialmente após 

2008, têm determinado importantes mudanças de comportamento para as 

organizações. A arquitetura da gestão empresarial tem a necessidade de conferir 

maior competitividade e flexibilidade às organizações por meio da disponibilização de 

estruturas de informação, distribuição, equipamentos e tecnologias que inovem em 

conveniências. Em paralelo devem privilegiar estratégias que ampliem o foco em seu 

core business (PORTER,1999; MACHADO-DA-SILVA; BARBOSA, 2002; BRESSER-

PEREIRA, 2010). 

Particularmente no segmento de saúde, os líderes são desafiados a gerenciar 

a inflação médica, que em média apresenta índice 3,4% superior à inflação econômica 

segundo dados do IESS. Essa condição tem impacto significativo na saúde 

suplementar no Brasil, constituída por seguros e planos privados, e que representa 

47,3 milhões de usuários. Esse número, no entanto, registrou queda de 6,2% no 

número de vidas nos últimos quatro anos (IESS, 2018).  

Para as cooperativas médicas que representam em torno de 37% dos vínculos 

com operadoras, a queda foi ainda acima da média, atingindo índice de redução em 

torno de 9% nos últimos três anos (ANS, 2017). Para um sistema que se beneficia 

sobremaneira da renovação da carteira de segurados com o afluxo de novas vidas, 

esse cenário demonstra a necessidade de políticas organizacionais que busquem 

otimizar recursos, a fim de reduzir a sinistralidade e minimizar os impactos causados 

pelo crescente aumento da demanda por serviços de saúde na população 

assegurada, fato reforçado pelo agravamento de doenças crônicas e envelhecimento 

da população. Medidas como a implantação de novos modelos de remuneração e 

programas de gerenciamento de pacientes têm se tornado foco de  discussão em todo 

o setor. Não obstante esse desafio, organizações mais custo efetivas ainda podem    

viabilizar a incorporação de novas tecnologias que têm como objetivo melhorar a 

assistência ao beneficiário. Nesse cenário, ocupando posição de liderança no 

segmento de operadora de saúde, a cooperativa médica, objeto deste estudo, tem 

como motivo de inquietação constante a produtividade e a competitividade. Como 

forma de se concentrar em seu negócio central, ampliar qualidade e preservar a 
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sustentabilidade financeira, essa singular optou pela flexibilização de determinados 

processos operacionais por meio da terceirização.  

A terceirização, termo que equivale à expressão em inglês outsourcing, trata 

de um fenômeno de gerenciamento coerente com estratégias empresariais que visam 

ampliar a competitividade. Este método permite à organização transferir a 

fornecedores especializados determinadas atividades executadas internamente. A 

terceirização permite que empresas repassem para empresas terceiras a execução 

de atividades, como forma de ampliar a dedicação ao core business. Trata-se de um 

método de gestão que estimula a criação, avanço e especialização de negócios. Pode 

ainda ser considerada como um processo de cooperação, por meio do qual as 

organizações convergem em visão compartilhada, revertendo-a em maior agilidade, 

qualidade, competitividade e resultados, com a consequente geração de empregos 

(GIOSA, 2017; QUEIROZ, 1998). 

Esta metodologia de gestão pode ser caracterizada como uma contemporânea 

técnica administrativa, que permite a implantação de mudanças em culturas, 

estruturas e processos, com vistas a ampliar os resultados da organização. O êxito 

dessa atividade deve ser associado ao estabelecimento de metodologias que 

permitam a continuidade de sua prática (GIOSA, 2017). Ao avaliar a terceirização 

como um fenômeno global entende-se que essa atividade emerge como uma 

alternativa possível para um novo padrão de acúmulo de capital, por meio de um 

modelo de produção que tende a reduzir custos e promover uma acelerada 

adequação às necessidades do mercado (SILVEIRA, 2017).  

Entretanto, destacam-se situações de utilização inadequada desta ferramenta 

que, de forma antagônica, podem desencadear perdas financeiras na forma de 

geração de ações judiciais e passivos trabalhistas. A deficiência nas normas e a 

inexistência de processos que regrem as relações entres as organizações e seus 

terceiros fragilizam essa relação, que deve então ser resguardada por meio da adoção 

de um sistema apropriado de gestão da terceirização (SARATT et al, 2008).  

Ao deliberar a alteração do “modo de fazer”, por meio da terceirização, a 

cooperativa deve estabelecer práticas de controle junto aos terceiros, objetivando 

monitorar a precarização das relações trabalhistas e verificar erros, frequentemente 

incitados pela falta de conhecimento ou descumprimento da legislação que rege as 

relações de trabalho. Desta forma se faz necessário a implantação de um processo 

estruturado de gestão de terceiros que atue de forma preventiva, tanto na geração de 
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passivos trabalhistas, quanto na redução de provisões financeiras para o pagamento 

de eventuais indenizações.  

Na cooperativa estudada nesse trabalho, o número de ações reclamatórias 

trabalhistas é desproporcionalmente elevado nas empresas terceiras em relação 

àquelas geradas dentro do quadro de trabalhadores contratados diretamente, no 

regime da CLT. Em números mais precisos, isso equivale a dizer que 42% das ações 

reclamatórias trabalhistas foram oriundas de um universo de cerca de 600 

trabalhadores terceirizados frente a um universo total da cooperativa de cerca de 2500 

trabalhadores. Esse cenário ilustra a premência da instalação de um processo de 

contratação que proteja a cooperativa do risco trabalhista evitável oriundo das 

empresas contratadas. 

Diante desse contexto, no qual se demonstra a importância de que se 

estabeleça um processo de análise periódica dos serviços terceirizados contratados 

como forma de prevenir ônus financeiros por eventuais demandas judiciais, assim 

como preservar a imagem da empresa frente a sociedade, o presente estudo tem 

como questão de pesquisa: quais os desafios e benefícios com a implantação da 

gestão de riscos trabalhistas de terceiros em uma cooperativa médica? 

Nesse sentido, apresenta-se o objetivo geral desse estudo: descrever a 

implantação da gestão de riscos trabalhistas de terceiros em uma cooperativa médica 

de saúde, demonstrando os desafios e benefícios obtidos. 

A apresentação dos resultados obtidos nessa implantação pode estimular que 

os controles aplicados sirvam de modelo a outras corporações, em distintos 

segmentos de mercado, como forma de desenvolver nos fornecedores de serviço a 

aderência à normas trabalhistas, resguardando os direitos dos trabalhadores e, 

consequentemente, preservando os tomadores de serviços do pagamento de ações 

reclamatórias trabalhistas oriundas de contratos de terceiros.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Histórico da terceirização 

 

 A Terceirização, como estratégia de gestão, tem sua origem nos EUA, 

associada ao advento da Segunda Grande Guerra. Neste período, a indústria bélica 

teve a necessidade de ensimesmar-se na produção de armamentos, delegando suas 

atividades acessórias a terceiros, de forma a garantir a manutenção de arsenais aos 

países em conflito. O robustecimento desta prática, embora a expressão tenha se 

difundido no final dos anos 80, se deu a partir dos anos 50, amparada no crescimento 

econômico do pós-guerra, vivenciado pelos países vitoriosos, por meio da aquisição 

de serviços especializados pela indústria norte-americana (LEIRIA; SARATT, 1995; 

SARATT et al, 2008; GIOSA,2017; MABELINI; POZZETTI, 2017). 

 Mas a sua difusão consolidou-se pelos progressos técnicos e pela 

necessidade mundial da ampliação dos índices de produtividade. Em 1969, o projeto 

Apollo, desenvolvido em plena Guerra Fria, acabou por proporcionar uma das maiores 

conquistas da humanidade, levar o homem a pisar na Lua. Este programa cujas 

missões espaciais foram coordenadas pela agência espacial dos EUA (NASA), figura 

como exemplo deste cenário histórico, sua ação movimentou 400.000 mil 

trabalhadores atrelados a indústrias, universidades e centros de pesquisas sendo que 

apenas 10% dessa equipe era composta por operários próprios da agência (LEIRIA; 

SARATT, 1995).  

 Se a terceirização é limitada à história da organização horizontal do trabalho, 

como abordada na sequência desse trabalho, pode-se afirmar que esta prática foi um 

importante fator para a efetiva implantação da gestão lineal, disseminada a partir dos 

anos 70, por meio do sistema toyotista. Isso deve-se ao fato desse modelo de 

produção, dentre outros fatores, caracterizar-se pela subcontratação de empresas, 

por grandes corporações, para que estas centralizassem esforços em seu produto 

final (MABELINI; POZZETTI, 2017; RIBEIRO, 2015). 

No Brasil esta prática data da década de 60, com o surgimento das montadoras 

automotivas, que por meio da horizontalização abandonaram o modelo “fazer tudo de 

tudo” (LEIRIA; SARATT, 1995 p.99). O surgimento de novas organizações 

especializadas contribuiu para a criação de oportunidades de trabalho que reduziram 

o impacto social da recessão (SARATT et al 2008). Segundo diversos autores a 
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introdução dessa prática no país ocorreu em função da recessão e determinou a 

geração de novas possibilidades, como forma de abrandar os impactos da crise social 

e da falta de trabalho (VIEIRA et al, 2007; GIOSA, 2017). 

No século XXI este fenômeno tem se destacado como modelo de gestão e 

comportamento da sociedade mundial. O ex-ministro do Tribunal Superior do Trabalho 

(TST), Vantuil Abdala (2008), manifestou-se sobre a visão da terceirização 

explicitando não se tratar de ser ou não simpatizante, por não haver mais espaço para 

esta discussão, mas sim de entendê-la como imprescindível para os desafios 

econômicos do Brasil (TST, 2008). 

 

2.1.1 As organizações do trabalho e a terceirização 
 

A palavra trabalho, em inglês job que na tradução literal quer dizer emprego, 

provém do latim "tripalium" que nomeia um instrumento de dominação e tortura. As 

citações bíblicas relacionam o trabalho a diversas perspectivas, desde a punição pela 

prática de pecados, bem como uma benção divina por prover sustento e mimetizar 

Deus, por meio da criatividade humana (MARTINS, 2000). Fato é que o trabalho com 

sua capacidade de garantir subsistência e gerar riqueza tem presença determinante 

na história da humanidade ascendendo dos regimes de imposição, escravidão e 

servidão para modelos econômicos de trabalho livre, que influenciados pelas 

inovações tecnológicas configuram nosso cenário atual.  

 No século XIV identifica-se uma alforria rudimentar dos trabalhadores 

artesanais, pelo acertamento da capacidade e das técnicas de produção por meio das 

corporações de ofício. Essas eram formadas pelo arranjo hierárquico entre mestres, 

companheiros e aprendizes. Nesse período, embora houvesse um dito “pacto” de 

trabalho, não haviam obrigações que garantissem ou regulassem o prosseguimento 

dessas relações. Este comportamento foi extinto pelos ideais de liberdade da 

Revolução Francesa, que conectada a Revolução Industrial, caracterizaram a 

mudança das relações entre artesãos e comerciantes. Esses movimentos 

transformaram as relações de trabalho pela introdução da mecanização e da cultura 

do salário. A Revolução Industrial foi além da transformação das formas de laboro, 

influenciando na vida cotidiana da sociedade. A indomável compulsão pela produção 

promoveu o abuso e a falta de limites com a capacidade de produção humana, 

motivando, por aspectos econômicos, sociais e políticos, o surgimento do Direito do 
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Trabalho. Sendo esse considerado como uma vitória dos trabalhadores, tanto por 

servir de refúgio às suas condições de desigualdade em relação ao empregador, 

quanto por zelar pelas condições do sistema produtivo (MARTINS, 2000; NERY, 2011; 

ROMEIRO, 2016; SILVA, R., 2018). 

As lutas sociais e as inovações tecnológicas que alteraram o processo de 

produção durante a Revolução Industrial, promoveram a concentração de 

trabalhadores e são considerados um marco no surgimento da grande indústria. A 

trajetória e o vigor da economia que se seguiu, registraram a eclosão do denominado 

taylorismo-fordismo, modelos de produção que inovaram a cultura do trabalho. Esses 

visavam, por meio de uma gerência científica, a fragmentação das atividades laborais 

e o controle da linha de produção para o aumento da eficiência operacional (DRUCK, 

1999; GASPAR, 2015; RIBEIRO, 2015). 

O taylorismo surge com a ideia de sequenciar e criar rotinas para os métodos 

de produção, sumarizando a especialização do trabalho, aumentando o foco na tarefa 

e segregando-a na forma de atos triviais de execução rítmica. Com a eficiência de 

execução ficando sob a tutela de uma gerência científica, com capacidade de 

supervisão, controle, e desenvolvimento de uma classe operária submissa, tem-se a 

ruptura entre o planejar e o executar. Como também a formalização dos 

conhecimentos técnicos-profissionais por meio de treinamentos. Considera-se que a 

relação pessoal de Taylor com o trabalho qualificou suas experiências práticas nos 

processos fabris, e que estas determinaram a conformação deste método de trabalho, 

marcado por um período opressor, pouco atrativo aos trabalhadores, cujo controle do 

rechaço ocorria pelo sistema de remuneração. Estabelecido por meio de prêmios e 

gratificações, àqueles com desempenho em destaque (DRUCK, 1999; NERY, 2011; 

RIBEIRO, 2015; MABELINI; POZZETTI, 2017). 

No Brasil da era Vargas, houve grande promoção das ideias tayloristas, por 

meio de regulamentações que atendiam de forma revezada os interesses de 

empregados e empregadores. A implantação da estrutura do Ministério do Trabalho e 

a promulgação de leis trabalhistas submeteram os sindicatos ao controle do estado. 

Como também, de forma a reprimir resistências operárias, ajustaram critérios, 

atendendo a reivindicações dos trabalhadores, como, férias, folgas, aposentadorias, 

jornadas de trabalho e salário mínimo (DRUCK, 1999). 

O fordismo dá escala a concepções tayloristas, por implantar inovações 

associadas a mecanização baseadas no fundamento de controle e padronização do 
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processo de trabalho. O destaque se deve à implantação de esteiras rolantes, origem 

das linhas de montagem da indústria automobilística, que proporcionaram ganhos de 

produtividade pela aproximação do trabalho ao operário. O fordismo teve importante 

influência no sistema capitalista por ter ditado a produção em massa, que 

proporcionou consequentemente o consumo em massa. Esse sistema na sua forma 

genuína se desenvolveu nos EUA, entretanto nos demais países assume distintas 

formas de acordo com os movimentos, sociais, políticos e econômicos de cada nação 

(DRUCK, 1999; NERY, 2011; MARTINS, 2000; NETO, 2002; RIBEIRO, 2015).  

No Brasil tem-se o denominado “fordismo periférico”, caracterizado pela semi-

industrialização que se consolidou de forma limitada e frágil. O país não registra a 

disseminação do consumo de massa, os salários não acompanharam o aumento da 

produtividade, ao contrário, tem-se situações de perda de poder aquisitivo para os 

celetistas. Essa condição perversa constitui um dos principais contrastes do modelo 

brasileiro em relação ao autêntico fordismo (DRUCK, 1999; MARTINS, 2000; NETO, 

2002; RIBEIRO, 2015).   

Ambos os modelos coordenaram a difusão do capitalismo mundial 

desenvolvendo uma grande capacidade de produção que, apesar de pouco 

diferenciada, atende um mercado consumidor em expansão. No final dos anos 60 

identificam-se sinais de saturação do consumo e impactos contraproducentes aos 

lucros, assim como, a baixa motivação dos trabalhadores. Em meio a essa crise e 

enquanto o fordismo se baseava em economias de escalas, com estoques altos e 

detecção tardia de defeitos, eclode o toyotismo. Um novo sistema de gestão do 

trabalho inova por meio da automação, restringindo assim a necessidade de direta 

supervisão humana sob o controle do processo de produção, e ainda, ajustando-a ao 

atendimento específico da demanda. O novo modelo mira na fluidez dos processos e 

na otimização de recursos (MARTINS, 2000; NERY, 2011; PINTO, 2007).  

O modelo toyotista viabiliza incrementos de capital com pactos contratuais mais 

maleáveis, e um intenso controle de qualidade, exige um trabalhador multifuncional, 

capacitado e mais autônomo. Enquanto o modelo taylorismo-fordismo responsabiliza 

os níveis gerenciais pela produtividade e qualidade, este atribui tais responsabilidades 

aos operários, cabendo às gerências a motivação e coordenação de esforços visando 

o desempenho global. Segundo diversos autores, tem-se a mudança de uma estrutura 

organizacional verticalizada, oriunda do taylorismo-fordismo, para um padrão 

horizontalizado (DRUCK, 1999; PINTO, 2007; MABELINI; POZZETI, 2017; RIBEIRO, 
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2015). O modelo japonês incorporou no mercado ocidental o conceito de estruturas 

fulcrais que organizam a produção por meio de redes descentralizadas, introduziu 

também o regime de terceirização e subcontratação, de forma que a corporação 

mantivesse o foco em seu objetivo principal transferindo a execução de tarefas 

acessórias (RIBEIRO, 2015). 

O modelo japonês também assume características brasileiras. Os estudos 

desse sistema, que assim como o fordismo, são decorrentes da indústria automotiva, 

demonstram que os anos 70 foram aniquiladores quanto a turnover e qualificação dos 

trabalhadores. O toyotismo que caracterizou os anos 80 e 90, nas organizações que 

aderiram a essa gestão, busca uma mão de obra mais capacitada, indicando a esta 

maior estabilidade e envolvimento nos debates relacionados a condições de trabalho 

e remuneração. Entretanto na prática o espaço para negociações e o cumprimento de 

acordo firmados não ocorrem, fazendo com que o cenário de implantação no país, 

caracterizado por crises econômicas e polarização de ideias pós-ditadura, fosse 

marcado por um período trabalhista conflituoso. Pode-se afirmar que a estruturação 

do modelo brasileiro se baseou na combinação das práticas de Gestão da Qualidade 

Total e da Terceirização (DRUCK,1999). 

É sabido que as transformações das formas de organização do laboro visam 

em todo contexto histórico, ampliar produtividade e controlar a força de trabalho. 

Nesse sentido o toyotismo promoveu relevantes alterações que somadas às 

condições políticas, culturais e econômicas caracterizam a sociedade atual 

(DRUCK,1999).  

 

2.2 Conceitos de terceirização 

 

Segundo Martins (2017), a designação da terceirização pode derivar do latim 

Tertiarĭu, remetendo ao algarismo ordinal três, significando um terceiro elemento em 

uma relação bilateral. Tratando-se, portanto, de uma empresa que se interpõe entre o 

contratante e seu cliente. Para Santos (2014, p.18), pode-se subdividir as atuações 

de terceiros em “atividades-fim ou a jusante”, sendo estas o objetivo principal ou ainda 

o próprio negócio das organizações, por caracterizarem o que, de fato, entregam aos 

seus clientes, na forma de produtos ou serviços, e “atividades-meio ou a montante”, 

que constituem os processos de apoio operacional. 
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Queiroz (1998) descreve a terceirização como um mecanismo de gestão que 

permite a transferência organizada de atividades secundárias, a outrem, possibilitando 

que as empresas centralizem esforços em seu produto final. Esse autor a retrata 

ainda, como um estímulo à geração de novos negócios. Entende que por meio de 

estabelecimento de parcerias incentivadas por este método, há incrementos de 

especialização que possibilitam ganhos em eficiência e qualificação, fatores decisivos 

para sustentação das corporações.   

Segundo Sabi (2014), a terceirização se apresenta como um ideal de gestão 

flexível, por meio do qual se delegam atividades a empresas altamente especializadas 

em determinado segmento, com capacidade de responder às necessidades de 

demanda e otimizar custos. O autor critica a argumentação, de que as reduções nas 

posições de emprego, quando da sua implantação, sejam abrandadas pela geração 

de novas oportunidades, pois entende que os terceirizados, em momentos 

econômicos prósperos, são exauridos em sua capacidade de produção e voltam à 

inatividade em cenários de crise. De maneira distinta, para Leiria e Saratt (1995), a 

terceirização fortalece o mercado de emprego, por expandir a concepção de novos 

negócios, incitar a especialização e proporcionar aumento de remuneração. Falvo 

(2010) ainda vai mais longe e caracteriza a terceirização como o processo em que 

uma empresa contratante se ocupa da mão de obra externa, de forma oculta e 

dissimulada, exercendo sobre esta o controle da prestação do serviço. Descreve que 

o tomador de serviços contrata trabalhadores, por meio de intermediadores, para que 

se ocupem da manufatura, abatendo encargos trabalhistas e compartilhando riscos 

econômicos. Define a empresa terceira como um organismo sem sustentação cujo 

objetivo é o de confundir papéis entre contratantes e empregadores.  

Padoveze (2005) explicita a terceirização como um processo de 

horizontalização de setores produtivos, comerciais e administrativos das 

organizações, cuja expansão ocorre pela globalização e competitividade entre 

mercados. Conforme Oliveira e Dorneles (2016), trata-se de um processo de cessão 

de funções, correspondentes às atividades-meio de uma organização, delegadas a 

uma empresa contratada para executá-las.  

 Antunes (2015, p.10) hesita ao se referir a terceirização como “o novo elixir da 

vida empresarial”, entendendo que as alegações de aumento de performance se 

sobrepõem e deterioram direitos dos trabalhadores. Destaca que as consequências 
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da expansão desta prática são o aumento da precarização e da informalidade das 

relações trabalhistas. 

A terceirização é retratada como uma forma horizontal de organização do 

trabalho, permitindo às empresas obterem vantagens pela cedência de atividades a 

uma contratada. Esses benefícios podem ser atingidos por meio de ganhos de 

produtividade referentes a especialização dos serviços, ou pela redução de custos, 

relacionados à folha salarial. Esse último ponto é o principal fundamento de 

argumentação dos opositores do modelo de gestão. Os autores propondo uma 

distinção das classes de conhecimento entre gerais e específicos, recomendam que 

as ênfases direcionadas às diferenças de remuneração sejam analisadas conforme a 

função do terceirizado (STEIN et al., 2017).   

Para Giosa e Morales (2017), a terceirização trata-se de uma estratégia de 

gestão que caracteriza-se pela associação entre empresas, por meio da transferência 

de execução de determinadas tarefas, de forma que a contratante possa definir em 

que atividades manterá seu foco. Contractor et al (2010), define a terceirização como 

uma renúncia consciente de determinadas tarefas que constituem o conjunto das 

atividades desempenhadas por uma organização, ressaltando que essa concessão 

pode ocorrer tanto no próprio país quanto no exterior - offshoring -  implicando esta na 

reengenharia organizacional de processos.  

Delgado (2017, p. 502) define a terceirização como uma transferência de 

atividades empresariais a intermediadores, outorgando sua origem à administração 

moderna. Distingue o conceito de terceiros, em relação à ótica de gestão, retratando-

o como um elemento isento a determinada relação jurídica. Por meio do Direito do 

Trabalho, traduz a terceirização como uma tríade formada pela empresa tomadora, o 

prestador contratado e o trabalhador, conforme conceitua:  

 

(...) terceirização é o fenômeno pelo qual se dissocia a relação 

econômica de trabalho da relação justrabalhista que lhe seria 

correspondente. Por tal fenômeno insere-se o trabalhador no 

processo produtivo do tomador de serviços sem que se 

estendam a este os laços justrabalhistas, que se preservam 

fixados com uma entidade interveniente (DELGADO, 2017, p. 

502). 
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No Brasil a criação da Leis 13.429 e 13.467 em 2017 regulamentaram aspectos 

legais da terceirização a fim de lhe garantir um amplo conceito de utilização. Até esse 

fato, vinculava-se esta prática somente às atividades meio. Devido à falta de 

regulamentação o entendimento da terceirização pelos tribunais ocorria conforme o 

registro de interpretação da Súmula nº 331/TST, baseada na qual Martinez (2016) 

manifestou tratar-se de um modelo produtivo no qual uma organização se concentra 

em sua atividade principal e realiza contratação de facilities para serviços de apoio. 

O Art. 2º da Lei 13.467/17, altera a redação do Art. 4º-A da CLT, no que se 

refere a regulamentação do tipo de atividade contratada, vigorando com a seguinte 

redação:  

“[...] de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade 

principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de 

serviços que possua capacidade econômica compatível com a 

sua execução (BRASIL, 2017, p.24).   

 

2.3 Vantagens e restrições da terceirização 

 

No esforço permanente pela redução de custos, aumento de produtividade e 

melhoria da qualidade, é inerente às empresas a adoção de estratégias e a alteração 

de estruturas para perenidade dos negócios. Nesta busca de maior agilidade e 

eficiência, a terceirização tem sido uma ferramenta de gestão amplamente utilizada. 

De forma a legitimar a sua importância no universo corporativo, no entanto, como todo 

instrumento, há vantagens e condições adversas à sua implantação (LEIRIA; 

SARATT,1995; SILVEIRA, 2017). 

Os benefícios variam de acordo com as características de mercado de cada 

segmento empresarial, sendo fundamental que a delegação dos serviços seja 

constantemente monitorada. A adoção desta prática com foco estritamente redutor de 

custos, não caracteriza uma vantagem. Justifica-se este fato pela geração de passivos 

trabalhistas, assim como pelo desgaste de uma operação ineficiente. Entretanto o 

ganho se configura quando o objetivo de sintetizar a estrutura, integra a estratégia de 

ampliar o foco em questões centrais e ou o grau de expertise do negócio. As 

modalidades de contratação e remuneração permitem a tomadores e prestadores a 
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vinculação de critérios de desempenho e produtividade que, além de qualificar as 

relações, confluem em interesses comuns (SARATT et al, 2008). 

Pode-se considerar que fatores estruturais alavancam a terceirização, como o 

desembolso conforme a efetiva utilização dos recursos, fator que impacta o capital de 

giro por transformar custos fixos em variáveis. Os ganhos oriundos dos níveis de 

eficiência são gerados pelo grau de especialização da empresa terceira tanto quanto 

pelo foco da organização, nas competências essenciais do negócio. A flexibilidade 

das operações, pelo potencial de celeridade em substituir parceiros, de forma a 

acompanhar as tendências e necessidades do mercado consumidor, assim como a 

redução no esforço de controlar operações internas secundárias e a imobilização de 

ativos que asseguram estas atividades de apoio, constituem elementos importantes 

para decisão de terceirizar (REZENDE,1997).    

A decisão pelo outsourcing, a despeito de qualquer posicionamento social ou 

político, tem de ser encarada como uma realidade, especialmente pela condição 

imposta às empresas para manterem suas operações competitivas. Entre as 

vantagens da terceirização estão o acesso a fontes de conhecimento especializadas, 

que teriam restrições em desenvolvimento interno. Estas experiências entre players 

tendem a ampliar oportunidades, reduzindo custos e melhorando a percepção dos 

clientes. Entretanto a decisão entre produzir internamente ou obter externamente deve 

ser definida segundo fatores como risco do negócio, retorno do investimento e 

oportunidades de mercado (SANDHU, 2018). 

A terceirização, pela amplitude mundial de utilização e capacidade de 

incrementar resultados, inferiu uma sequência de mudanças que tendem a afetar de 

forma significativa a eficácia da gestão. O instrumento, independente das condições 

econômicas dos países, mesmo em ambientes instáveis como o brasileiro, permite a 

identificação de suas vantagens competitivas, tais como desenvolvimento de novos 

negócios, com disponibilização de mão-de-obra qualificada; fomento de destacados 

níveis de especialização, que ampliam a capacidade operacional; implantação de 

controles de qualidade, caracterizando uma constância pela busca da excelência; 

incentivo à concorrência, promovendo a diferenciação pela qualidade; 

aperfeiçoamento das informações de custo, sendo esta análise indispensável para a 

decisão por terceirizar; singularidade nas contratações, atrelando a prestação de 

serviços ao desenvolvimento dos recursos humanos e ou à permuta de tecnologias; 

controle de recursos, pela definição das atividades essenciais ao negócio; destaque 
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aos talentos, devido à clareza dos objetivos a serem atingidos e rapidez do processo 

decisório, relacionado ao enxugamento estrutural que permite fluidez na 

comunicação, sendo essas pertinentes aos propósitos de redução de custos e foco 

na atividade principal (GIOSA; MORALES, 2017).  

Quanto aos fatores restritivos pode se destacar a falta de entendimento geral e 

das implicações legais do tema pelos executivos, assim como os comportamentos e 

cultura institucionais, a complexidade na construção de parcerias, as resistências 

geradas pela perda do poder de execução, a dificuldade de referenciar custos, o 

dispêndio pelos desligamentos, característicos do momento da implantação do 

modelo, como também o gerenciamento dos conflitos com as associações dos 

trabalhadores. O Quadro 1 sintetiza as considerações a ser analisadas quando da 

escolha pela terceirização (GIOSA; MORALES, 2017). 

 

Quadro 1 - Vantagens e fatores restritivos à implantação da terceirização 

Fonte: GIOSA; MORALES, 2017, p.95. 

 

Ao delegar atividades a organização deve analisar ameaças, identificando os 

impactos no decorrer da existência do negócio. O árduo processo de estabelecer 

parceiros é uma das dificuldades da terceirização, devido às singularidades de cada 

empresa, assim como pelo risco de gerar dependência, produzir a própria 

concorrência e ainda negligenciar o gerenciamento de contratos. Também se 

constituem em dificuldade da desverticalização os dilemas internos, causados pelas 

expectativas pessoais dos empregados em relação a seu desenvolvimento de 

carreira, além dos obstáculos por demandas sindicais, que embora de menor 

importância, não devem ser negligenciadas (REZENDE,1997). 

Vantagens Fatores Restritivos 

Desenvolvimento econômico Desenvolvimento da alta administração

Especialização de serviço Resistência e conservadorismo 

Competitividade Dificuldade de encontrar a parceria ideal

Busca de qualidade Risco da coordenação dos contratos  

Controles adequados Falta de parâmetros de custos internos

Aprimoramento do sistema de custeio Custo de demissões

Esforço de treinamento e desenvolvimento profissional  Conflitos com sindicatos

Diminuição do desperdício Desconhecimento da legislação trabalhista

Valorização dos talentos humanos 

Menor custo

Maior lucratividade e crescimento 
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A terceirização quando estruturada inadequadamente pode trazer 

desvantagens, como a expansão de dependência de terceiros, desvios de qualidade, 

empobrecimento da capacidade de especialização do negócio e incrementos de 

custos pela geração de passivos trabalhistas e acidentes de trabalho (KARDEC; 

CARVALHO, 2002). 

Segundo Neto (1995), as grandes indústrias adotaram a estratégia de 

descentralização, tanto produtiva como administrativa, por meio de empresas 

especializadas em determinadas atividades e ou produtos, a fim de focar esforços em 

seu core business. O autor avalia que a terceirização se deu em consequência do 

processo global de integração horizontal das organizações. No entanto, ressalta que 

esse fenômeno, embora relevante por estabelecer novos modelos de vínculos 

estratégicos entre empresas, estabelece apenas uma variável no contexto de medidas 

que devem ser adotadas para manutenção da competitividade. Ressalta que em 

paralelo deve-se ampliar bases tecnológicas e de gestão da produção, assim como 

estabelecer novos modelos de organização do trabalho. 

Para Jennings (1997), ao terceirizar, as organizações devem atentar para os 

diferenciais do negócio, assim como dos pilares que os mantém, de forma a preservar 

o potencial, intelectual e tecnológico, não fomentando o desenvolvimento de 

concorrentes. O autor reforça que a tomada de decisão apenas baseada na redução 

de custos pode acarretar em danos estratégicos e salienta que a prática deve ser 

utilizada a fim de ampliar a capacidade do negócio em gerar valor pelo foco em seu 

core business.   

 

2.4 Gestão de riscos da terceirização 

 

  Conforme Brito (2007), podemos conceituar risco como a probabilidade da 

ocorrência de algo cujo impacto seja desfavorável. Segundo Coso (2017), os riscos 

são inerentes aos processos decisórios e desta forma, considera que o gerenciamento 

de riscos corporativos pode se denominar como uma habilidade e ciência, pelo 

potencial gerador de resultados quando aplicado às definições estratégicas do 

negócio.  

Para Baraldi (2004), o gerenciamento de riscos e de oportunidades constituem 

os métodos e controles estratégicos das organizações. O autor sugere que o processo 

de gestão de riscos deva ter ações consecutivas, considerando a intrínseca 
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capacidade de fusão como forma de evitá-los. Salles Júnior (2007) caracteriza o 

gerenciamento de riscos como uma tentativa de controlar incertezas, tomar decisões 

e prever eventos futuros.   

Referindo-se à gestão de risco da terceirização, a qual denomina como gestão 

de terceiros, Silveira (2017) a define como o acompanhamento pela contratada por 

parte da prestadora da efetivação de responsabilidades e obrigações junto aos 

trabalhadores. Para Leiria e Saratt (1995), a contratante deve monitorar a efetivação 

e o aperfeiçoamento de execução pela contratada, como também zelar pelo 

cumprimento das respectivas obrigações trabalhistas, previdenciárias, sociais e 

econômicas.        

O descumprimento de direitos dos trabalhadores e/ou a não quitação de 

encargos sociais pela prestadora, suscitará passivos trabalhistas, aos quais a 

contratante poderá ser sujeita. Dessa forma, a gestão da terceirização tem caráter 

vigilante de forma a proteger o patrimônio do tomador de serviço além, das 

prerrogativas dos empregados terceirizados. Baseada nesta necessidade de 

vigilância e precaução, a tomadora deve instituir controles para a gestão de riscos dos 

contratos terceirizados, pois além dos aspectos técnicos deve-se acompanhar os 

propulsores de ações trabalhistas. E esse monitoramento pode ocorrer pela 

configuração de uma estrutura interna ou pela contratação de um serviço 

especializado, que se nomeia de quarteirização. Certo é que, independente da 

conformação esta gestão se faz indispensável (SILVEIRA, 2017).          

A quarteirização traduz-se na delegação, pela tomadora de serviços, da gestão 

das empresas terceirizadas a uma outra empresa especializada com potencial de 

oferecer melhor execução dos controles sobre as empresas terceirizadas, garantindo 

a qualidade dos serviços prestados de acordo com os contratos. Com a ascensão da 

terceirização a definição por estabelecer processos de controle, internos ou externos, 

integra as decisões empresariais e isso se deve à importância da gestão no período 

pós-contratação (SARATT et al, 2000; SARATT et al, 2008; SILVEIRA, 2017). 

 

2.4.1 Os vínculos empregatícios e a terceirização 

 

De forma a gerenciar riscos e instrumentalizar as práticas de terceirização se 

recomenda o aclaramento das diferenciações entre esta e os princípios dos contratos 

de emprego. Segundo os Arts. Celetistas, 442 e 443, os contratos de trabalho se 
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caracterizam pelo consenso estabelecido por meio de pactos explícitos ou 

subentendidos, correspondentes à relação entre empregados e empregadores, com 

ou sem limitação de prazo, ou ainda para execução de atividade intermitente 

(SARATT et al, 2008, SILVEIRA 2017, BRASIL, 1943). 

Para o entendimento do contrato de emprego importante referir a designação 

de empregador e empregado, conforme cita a CLT em seus Arts. 2º e 3º; 

 

[...] Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou 

coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, 

assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço [...]. 

[...] Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar 

serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência 

deste e mediante salário[...]. 

 

A configuração de uma relação empregatícia, no conceito sócio jurídico, é 

caracterizada pela junção e coexistência de fatores, sendo eles, pessoalidade; 

prestação de trabalho por pessoa física, onerosidade, subordinação e não 

eventualidade. Estes elementos, denominados fático-jurídicos, buscam traduzir a 

realidade num contexto de eventos pressupostos. O Direito os define como forma de 

assegurar o entendimento e amparar sua identificação (SARATT et al, 2008, 

SILVEIRA 2017; DELGADO, 2017). 

É imprescindível caracterizar estes elementos de modo a evidenciarmos as 

distintas concepções da relação empregatícia frente ao contrato de terceirização. A 

pessoalidade é de fundamental relevância na relação de emprego e se caracteriza por 

uma contratação pessoal determinada, em que o indivíduo, dentro de uma mesma 

relação jurídica, não pode ser substituído. A terceirização, ao contrário, caracteriza-se 

pelo estabelecimento de uma contratação de serviço sem designação do agente 

executante (SARATT et al, 2008; SILVEIRA, 2017).   

A prestação de trabalho por pessoa física não é exclusividade da relação 

empregatícia, entretanto é considerada condição sine qua non para que esta ocorra. 

A sua defraudação pode ser identificada quando se avalia a prestação de serviços por 

pessoas jurídicas, associada aos demais requisitos caracterizadores da relação de 

emprego (DELGADO, 2017). 
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A onerosidade caracteriza-se por um encargo, tendo relação irrefutável com o 

vínculo empregatício. Por ser economicamente verificável comprova a prestação de 

serviços por parte do empregado mediante remuneração. Este elemento caracteriza 

a coerência entre processo produtivo e a atividade econômica (SILVEIRA, 2017; 

DELGADO, 2017).   

Definida como principal requisito da relação de emprego, a subordinação atua 

como critério de distinção entre esta, e os demais vínculos de trabalho. Este elemento 

jurídico, advém do contrato entre empregador e empregado, caracterizando-se pela 

ordem de execução de tarefas ser oriunda do primeiro, cabendo ao segundo cumpri-

las mediante condições estabelecidas, sejam estas relacionadas a benefícios, 

remuneração e ou penalidades. Na terceirização as interações que garantam a 

execução e qualidade do serviço contratado devem ocorrer por meio de 

representantes das empresas (SARATT et al, 2008; SILVEIRA, 2017; DELGADO, 

2017).   

A não eventualidade também denominada habitualidade, caracteriza a relação 

empregatícia pela recorrente e continuada execução do laboro. Este requisito 

considera o empregado, um trabalhador não eventual, e que, portanto, realiza suas 

tarefas habitualmente em sucessivas prestações, conforme rege o contrato de 

trabalho. Portanto, nessa lógica, a atividade não eventual deve ser de execução 

permanente, mesmo que, por tempo limitado, a fim de qualificá-la à condição de 

empregado (SARATT et al,2008; SILVEIRA, 2017; DELGADO, 2017).   

Distinguindo-se da relação de emprego, os contratos de prestação de serviços 

terceirizados presumem a compra de resultados e não de uma prática pessoal de 

laboro. Esses acordos deverão se dar entre pessoas jurídicas, por meio do 

contratante, ou tomador de serviço, e contratado, ou prestador executante, sendo que, 

para a devida segurança jurídica e legalidade da terceirização essas contratações 

devem resguardar-se dos fatores que configuram os vínculos de emprego (SARATT 

et al,2008).  

O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná (2014) solicitou estudo em 2.308 

processos, a fim de levantar a prevalência de ações judiciais trabalhistas em que 

houve condenação subsidiária a entes públicos e identificou que em 95% dos casos 

os valores foram pagos pelo tomador. O resultado demonstra que embora a relação 

da prestação de serviços estivesse vinculada e regulada, por meio de processo 

licitatório, houve falhas de fiscalização e controle (KUIASKI; RODAS, 2014). 
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2.5 A terceirização no cenário jurídico-legal do Brasil 

 

2.5.1 O direito do trabalho 

 

A Lei Áurea embora não possa ser atrelada a um caráter justrabalhista, serve 

de determinada forma, como um marco de referência na história do Direito do Trabalho 

no Brasil, por decorrência da evolução dos conceitos de adjacência entre força de 

trabalho e relação de emprego. As características da economia rústica e escravocrata, 

no período que antecedeu 1888, não estimulavam as discussões entre Estado e 

sociedade sobre a criação de padrões que regulassem as atividades de trabalhadores. 

Essa mudança de paradigma começa a se alterar no final do século XIX. O intervalo 

entre os anos e 1888 e 1930 caracteriza-se por um período de transformação nas 

relações do Direito do Trabalho no Brasil, guiada, embora de forma pouco estruturada, 

por movimentos do segmento cafeeiro, da indústria em ascensão e do setor de 

serviços (DELGADO, 2017).  

A partir de 1930, ano que caracterizou o fim da denominada República Velha, 

com o início da Era Vargas (1930-1945) e a criação do Ministério do Trabalho, tem-se 

a legitimação de um modelo justrabalhista estruturado, que se mantém coerente com 

as políticas introduzidas nos quinze anos do governo de Getulio Vargas. Em 1943 por 

meio da Consolidação das Legislações do Direito do Trabalho, (CLT), pelo Decreto-

Lei nº 5.452, regulamentou-se a legislação social protetora das relações trabalhistas, 

cuja redação merece destaque pela característica ruralista da sociedade na época, 

que não incluía os trabalhadores do campo ou os empregados domésticos.  Ainda 

num contexto histórico, a atual constituição promulgada em 1988, considerada um 

símbolo da redemocratização do País, incitou a soberania popular e amparou a 

inserção da Justiça do Trabalho no âmbito das discussões relevantes da sociedade 

civil (ANTUNES, 2015; DELGADO, 2017). 

Essa breve contextualização histórica fundamenta a abordagem da formação 

dos vínculos entre Executivo e Judiciário nas relações de trabalho no Brasil, visando 

demonstrar a influência do Estado no carácter defasado da atual legislação. 

Importante ressaltar que os princípios do elo entre capital e trabalho são comuns a 

todos os países. A variação observada pode ser citada em dois sistemas, o estatutário, 

gerido por leis sob controle do Estado no qual não há muitas possibilidades de 

adaptações e o sistema negocial, que permite a autonomia das negociações conforme 
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bases contratuais, tendo estas, o Estado como um elemento de interposição. O Brasil 

em seu modelo estatutário, vem demonstrando ao longo do tempo uma predisposição 

em evoluir para um modelo menos controlador, a exemplo da ingerência quando da 

negociação de acordos e convenções coletivas entre trabalhadores e empregadores. 

Importante salientar que as relações paternalistas, que consideram o trabalhador 

incapaz de organizar-se e tomar suas próprias decisões, atribuídas às relações 

trabalhistas no País não contribuem para a competitividade das organizações, 

condição imprescindível numa economia globalizada (SARATT et al, 2008). 

 

2.5.2 A organização da justiça do trabalho 

 

A estrutura organizacional da Justiça do Trabalho brasileira constitui-se do 

Tribunal Superior do Trabalho (TST), mais 24 unidades do Tribunal Regional do 

Trabalho (TRT) e 1.500 Varas do Trabalho. Essas últimas tratam as contestações 

decorrentes dos desacordos entre empregados e empregadores. Conforme dados de 

2017, a despesa desse órgão judiciário representou R$ 95,09 /habitante, sendo que 

em cada 100.000 /habitantes, 1.770 trabalhadores ingressaram com ao menos uma 

causa reclamatória. O órgão angariou aos cofres da União uma monta superior a R$ 

3,5 bilhões em emolumentos, custas e tributos valor que correspondeu a 18,2% da 

respectiva despesa orçamentária, sendo 6,5% superior ao arrecadado em 2016 (TST, 

2017). A necessidade do avanço nas relações trabalhistas no País se evidencia pela 

ação improdutiva do Estado quando da prevenção e solução de litígios gerados por 

estes vínculos. Para Pastore (2001) o modelo brasileiro de resolução de questões via 

Justiça do Trabalho, aviva o confronto dos envolvidos.  

 A reforma trabalhista regulamentada por meio da Lei 13.467/17, visa 

modernizar a legislação de forma a responder às exigências e a realidade das 

relações contemporâneas do trabalho. Especialistas consideram prematuro concluir 

sobre os impactos da mudança, mas fato é que, após um ano da normatização, que 

entre várias determinações limitou a justiça gratuita às varas do trabalho, 1º Grau por 

Região Judiciária, registraram aumento de 12,2% nos valores pagos aos reclamantes 

e queda de 34% no número de processos, conforme Gráfico 1 com aumento de 7,5% 

de execuções encerradas; no Gráfico 2, observamos a tendência de redução das 

causas trabalhistas, além do incremento de eficiência a Justiça (BRASIL, 2018). 
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Gráfico 1 -  Processos recebidos mensalmente no 1º Grau, 2017-2018 

 

 

     Fonte: Movimentação Processual das Varas do Trabalho, 2018, p.2. 

 

Gráfico 2 -  Execuções encerradas mensalmente no 1º Grau, 2017-2018 

 

     Fonte: Movimentação Processual das Varas do Trabalho, 2018, p.10. 

 

Em 2014 no Brasil, segundo o DIEESE, os terceirizados somavam mais de 12 

milhões de trabalhadores e representavam 26% dos vínculos formais de trabalho, 

dados estes que apresentaram crescimento de 3% quando comparados a 2007. 

(DIEESE, 2017). Segundo o IPEA (2018), a consequência da insegurança jurídica a 

que eram expostas as empresas que optaram por terceirizar, anteriormente à 

regulamentação, é de haver aproximadamente 20 mil processos em andamento na 

justiça do trabalho em oposição a terceirização.  

Para Silveira (2017), quanto ao cenário de proliferação de processos 

trabalhistas, não se pode avaliar de forma unifatorial, que essa condição se deva a 

cultura do litigante por parte dos trabalhadores, ou ainda por práticas fraudulentas dos 

empregadores. Esse autor opina que em sua maioria as relações de trabalho são 

legais. Discorre entretanto ser necessário que o emaranhado da legislação trabalhista, 

seja objeto de reformas junto ao Legislativo, como forma de possibilitar maior 

flexibilidade na negociação dos direitos dos trabalhadores, por categoria profissional, 
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reduzindo assim as contestações junto aos órgãos do Judiciário. Manifesta ainda, que 

embora existam fatores geradores de reclamatórias oriundos da terceirização, esta 

prática, quando bem gerida não pode ser afeita a precarização das relações 

trabalhistas.  

 

2.5.3 A regulamentação da terceirização no Brasil 

 

Quando da promulgação da CLT, no Brasil dos anos 40, a terceirização ainda 

não apresentava expressão a fim de ser considerada pelo Direito do Trabalho. A 

alusão limitava-se aos seus Art. 455 e Art. 652, “a”, III, dispondo sobre as obrigações 

e direitos das partes envolvidas em contratos de subempreitada, como forma de 

prevenir fraudes aos trabalhadores da construção civil (DELGADO, 2017). 

No final dos anos 60 a terceirização, ainda sem essa denominação, foi 

regulamentada na esfera estatal por meio do Decreto Lei n.200/67 (art. 10), que 

autorizava a descentralização de tarefas administrativas à iniciativa privada, conforme 

contrato, como forma de desonerar o crescimento da máquina pública. A Lei n. 

5645/70 promulgada na sequência especificava as atividades a serem delegadas, e 

estas incontestavelmente se tratavam de serviços de apoio, sendo consideradas, 

portanto como atividades meio (DIEESE, 2017; DELGADO, 2017).   

Como realidade social no Brasil a terceirização data dos anos 70 e a sanção 

da Lei 6.019 em 1974, pelo presidente Emílio Médici, dispôs sobre o trabalho 

temporário, com objetivo de viabilizar a contratação de mão de obra especializada, 

sem estabelecer responsabilidade direta aos tomadores de serviços. Segundo autores 

essa mudança na clássica relação de trabalho abriu passagem para a legitimação 

deste fenômeno. A sequência de ampliação da legislação seguiu-se com a Lei 

7.102/83, sancionada por João Figueiredo, presidente responsável pela transição 

democrática do País. Esta dispôs sobre empresas de serviços de vigilância e de 

transporte de valores, sendo sancionada em 20 de junho de 1983, data considerada 

um marco desta categoria por ter legitimado este exercício profissional (BRASIL,1974; 

BRASIL, 1983; FALVO, 2010; BIAVASCHI; DROPPA, 2011). 

A Resolução Administrativa nº 15/85 – TST, deu origem à Súmula n. 239, sendo 

considerada uma importante iniciativa no sentido de ascensão da terceirização no 

setor privado. Esta orientava quanto aos critérios de estabelecimento da condição de 

bancário aos empregados de empresas de processamento de dados. Em 1986 com a 
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ampliação das práticas de terceirização e frente a jurisprudência que já se estabelecia, 

o TST registrou a Súmula n. 256 (Cancelada), a qual determinava a legalidade da 

terceirização apenas em situações oriundas de trabalho temporário e serviços de 

vigilância, nas condições estabelecidas pelas Leis 6019/74 e 7102/83, deliberando, 

portanto, que em outras modalidades a existência de empresa interposta seria ilegal, 

atrelando então o entendimento de vínculo empregatício direto, e responsabilidade 

solidária, aos tomadores de serviço (BRASIL, 1986; BASSO, 2008; BIAVASCHI; 

DROPPA, 2011; DELGADO, 2017; DIESSE, 2017; MABELINI; POZZETTI,2017).  

Na década de 90, a fim de atender princípios da globalização, intensificaram-

se as manifestações pela contemporização das relações trabalhistas, com vistas à 

terceirização (LEIRIA; SARATT, 1995). Em dezembro de 1993, com a sustentação da 

Constituição Federal (CF) de 1988, o TST substituiu a redação da Súmula n. 256, na 

qual atribuiu à contratante a responsabilidade subsidiária (BIAVASCHI; DROPPA, 

2011). Em 2000, foi editada a Súmula n. 331, com a seguinte redação: 

 

I – 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 nº 6.019, de 

03.01.74). II – A contratação irregular de trabalhador, mediante 

empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos 

da administração pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, 

II, da CF/88). III – Não forma vínculo de emprego com o tomador 

a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 

20.06.83) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços 

especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que 

inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. IV – O 

inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 

empregador, implica a 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 nº 

8.666, de 21.06.93). ” 
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A partir desta Súmula a terceirização seria considerada lícita, quando e se 

aplicada à contratação de serviços de vigilância, limpeza ou outros especializados 

desde que, associados à atividade-meio do tomador. Na falta de precisão para definir 

este critério uma das formas de conceituação se dava em razão da comparação da 

atividade terceirizada com a do objeto social da empresa. No entanto, para tipificação 

da licitude, deveria inexistir pessoalidade e subordinação direta. De forma geral, até 

2017, as análises jurídicas em relação à terceirização foram extraídas da Súmula nº 

331, entretanto, neste período o tema foi pauta de discussões no Executivo e 

Legislativo (BASSO, 2008; SILVEIRA, 2017). 

No setor privado a busca por legitimar situações restritas dessa relação 

triangular se deu por influência de instituições representantes de categorias 

específicas. De forma geral os casos a julgar, de 1993 (alterada no ano 2000) a 2017, 

apoiaram-se na Súmula n. 331, a qual orientava as decisões por jurisprudência. Esta 

restrição de base legal promovia muitas interpelações aos tomadores de serviços 

(BASSO, 2008; FALVO, 2010). 

No âmbito público a Lei nº 9.472/97, que dispõe sobre a organização e 

regulação dos serviços de telecomunicações, sancionada pelo Governo Fernando 

Henrique Cardoso, consentiu em seu Art. 94, parágrafo II, a contratação de terceiros 

para elaboração de atividades “inerentes, acessórias ou complementares”, entendida 

como uma forma de atenuar a legislação trabalhista em relação à terceirização, 

legalizando a prática nas atividades meio e fim das privatizadas. A época essa 

legislação se estabeleceu como forma de facilitar a venda das estatais que 

precisavam modificar o paradigma de ineficiência imposto aos servidores públicos 

(BRASIL, 1997; BASSO, 2008; SILVA, C., 2005). 

Em 1998, ainda no governo FHC, foi enviada ao Congresso Nacional a primeira 

versão do Projeto de Lei (PL) 4302/98. O mesmo tramitou no Legislativo por quase 20 

anos, sendo aprovado em 23 de março de 2017 pela Câmara, ante ao Projeto de Lei 

Complementar (PLC) 30/15, e sob a objeção de opositores.  Em 31 de março, o projeto 

foi sancionado pelo presidente Michel Temer, tornando-se então a Lei 13.429/2017. A 

sanção presidencial, que instituiu a Reforma Trabalhista, ocorreu diante de um cenário 

político turbulento, pós impeachment, e economicamente desfavorável, ao qual se 

chancela a pior recessão da história desde 1948. O governo justificou a aprovação da 

chamada “Lei da Terceirização” visando reduzir a crescente taxa de desocupação, 
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que em 2017 apresentou taxa média de 12,7%, o maior nível da série histórica desde 

2012, que foi de 7,4% (BRASIL, 2000; DIEESE, 2017; SILVEIRA, 2017; IBGE, 2019). 

Considera-se que no ambiente jurídico a terceirização obteve segurança legal 

a partir da regulamentação da Lei nº 13.429/17, a qual teve sua redação alterada pela 

Lei 13.467/17. E essa modificação se deu frente à necessidade de atribuir clareza e 

licitude à terceirização de qualquer tipo de atividade, inclusive a dita “principal” 

(BRASIL, 2017; SILVEIRA, 2017; GIOSA, 2017). 

 Esta nova legislação, que alterou a CLT de 1943, as Leis 6.019 de 1974, 8.036 

de 1990, e a 8.212 de 1991, busca adequar a legislação brasileira à realidade mundial 

das relações trabalhistas, representando, portanto, um importante avanço na 

modernização dos vínculos de trabalho no País. Uma das alterações importantes da 

nova lei foi a inclusão dos artigos 5-C e 5-D, que definem uma espécie de quarentena 

de 18 meses, para que trabalhadores retornem à empresa na qual eram empregados, 

como forma de coibir a, assim denominada, “pejotização”. Também ficaram 

asseguradas aos terceiros condições de trabalho similares às dos trabalhadores do 

tomador de serviço, no que tange a necessidades como transporte, alimentação, 

assistência médica e capacitações, além das condições sanitárias e de segurança do 

trabalho (BRASIL, 2017; GIOSA et al, 2017; SILVEIRA, 2017).    

Considera-se que outro ponto importante da lei nº 13.467/2017 se deve à 

permissão de terceirização da atividade-fim, conforme já citada, referindo-se ao objeto 

social da empresa, condição até então vedada pela Súmula n. 331. No que se refere 

à responsabilidade subsidiária da contratante, a regulamentação manifestou o que já 

orientava a Súmula, ou seja, diante do inadimplemento das obrigações trabalhistas, 

por parte do terceiro, o tomador estará implicado na responsabilidade de cumpri-las 

(BRASIL, 2017; GIOSA et al, 2017). 

 Apesar de aclamada por muitos por instituir segurança jurídica, há quem veja 

a nova legislação como a precarização dos direitos trabalhistas. A Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), se posicionou por meio do diretor do órgão para o 

país, Peter Poschen, sobre a regulamentação das atividades terceiras no Brasil, 

dizendo que "há que se verificar as condições em que são executadas, para que se 

garantam as condições de um trabalho decente" (WENTZEL, 2017).  

Diante deste cenário polêmico é relevante comparar a realidade brasileira à de 

outras nações. Falvo (2010), retrata a regulação da terceirização na América Latina, 

analisando as legislações do Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai e Peru. Conforme 
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interpreta pode-se considerar irreal a definição de ilegalidade nesses países e justifica 

que pela licitude da prática aplicada à quase totalidade das áreas de negócio, há 

igualdade de direitos nas relações de trabalho. Para demonstrar a procrastinação 

desta normatização no Brasil, frente aos vizinhos latino americanos, seguem os 

marcos regulatórios da terceirização nessa região no Quadro 2: 

 

Quadro 2 - Marco regulatório em países latino-americanos  

País  Legislação Ilegitimidade Responsabilidade da Tomadora 

Uruguai 
18.098/07                                          
18.099/07                                                  
18.251/08 

Não determinada 

Solidária                                         
Exceção: Responsabilidade subsidiária 
quando a tomadora gerenciar obrigações 
legais.  

Argentina  
20.744/76                                   
25.013/98                                                                               
30/03 

Não determinada 

Solidária                                       
Exceção: Responsabilidade subsidiária 
quando a tomadora gerenciar obrigações 
legais. 

Chile  20.123/06 Não determinada 

Solidária                                       
Exceção: Responsabilidade subsidiária 
se a tomadora gerenciar obrigações 
legais, monitorando os certificados 
emitidos pela Inspeção do Trabalho. 

Peru 
27.626/02                               
29.245/08                                               
1.038/08 

Não determinada Solidária                                

Paraguai 213/93 Não determinada Solidária                                  

Fonte: Elaboração do autor, 2019. 

 

Em 2015, período anterior à regulamentação, a Deloitte em parceria com a 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), pesquisou a legitimidade da terceirização 

em dezessete países e os resultados foram divulgados por meio da publicação 

“Terceirização Comparada: Brasil e outros países”. O estudo não identifica nessas 

nações restrições às atividades delegadas, concluindo à época pela importância da 

regularização do tema para a economia brasileira, ressaltando que a prática tem 

benefícios para a produção nacional com a consequente geração de empregos. No 

Quadro 3 são apresentados exemplos dos estudos comparativos das abordagens das 

legislações nos países selecionados. 
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Quadro 3 - Comparativo mundial da terceirização  

Continente  País Regulamentação 

Europa Holanda Sem restrições. Distingue-se da intermediação de mão de obra.  

Europa Bélgica 

Reconhece a terceirização nas fases produção. Requer que as 
orientações aos trabalhadores sejam dos prestadores. Em 
havendo caracterização de subordinação ao contratante, 
questiona-se se a ocultação do vínculo empregatício. 

Europa Noruega Sem restrições.  

Europa Suécia Sem restrições.  

Europa Lituânia 
Sem restrições. A responsabilidade do tomador se reserva à 
relação contratual com a terceirizada, exceto, quando da 
identificação de fraude que dissimule relação empregatícia. 

Europa 
República                                            
Tcheca 

Sem restrições. A contratante não tem responsabilidade sobre 
os empregados da prestadora. Em caso da prestação do serviço 
ocorrer na estrutura física do contratante, deve-se garantir 
condições de segurança e saúde do trabalhador. 

Europa Hungria 
Sem regras específicas para a terceirização, regida conforme os 
princípios gerais do Código Civil, desta forma a prática se 
estende a todas as atividades.  

Europa Chipre Sem restrições.  

Europa Bulgária 

A legislação não regula especificamente a terceirização, de 
modo que não é proibido terceirizar quaisquer atividades. As 
ocorrências e avaliações de requisitos legais se dão sob a 
perspectiva civil. 

Europa Croácia 

Sem restrição à terceirização por empresas privadas. As 
organizações envolvidas na terceirização seguem a legislação 
trabalhista estabelecida a seus trabalhadores, assim como as 
regras civis dos contratos. 

Europa Alemanha 
Considera a terceirização uma prestação de serviços, regida 
pela legislação civil. 

Ásia Japão 

Sem restrição ou legislação específica para a terceirização. O 
contratado deve gerir a operação e atividade de seus 
trabalhadores. Distingue a prática da intermediação de mão de 
obra, que é permitida em situações determinadas. 

Ásia China 
Sem restrições. Determina responsabilidade subsidiária 
conforme legislação civil.  

Oceania Austrália 
Sem restrições. Determina que a contratante deve manter 
cuidados e responsabilidades de segurança e saúde do 
trabalhador nas dependências da organização. 

Américas Peru 

Determina que a prestador tenha no mínimo dois clientes, 
exceto, quando:  
a) For o proprietário do equipamento em uso em sua estrutura, 
b) Possuir autonomia financeira, c) Receber remuneração por 
serviço e não ser empregado. 
Regula a responsabilidade subsidiária da contratante, se os 
trabalhadores prestarem serviços em sua estrutura.  

Américas Colômbia 
Autoriza a terceirização nas modalidades de subcontratação de 
bens ou serviços e intermediação de mão de obra. 

Américas Costa Rica Sem restrições. 

Fonte: Elaboração do autor, 2019. 
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Parece inegável que a regulamentação da terceirização adequa o Brasil à 

modernização das relações trabalhistas. É preciso assegurar respectivamente, 

proteção e liberdade de escolha, para trabalhadores e contratantes, considerando que 

as demais discussões são irrelevantes. No contexto da globalização é imprescindível 

que a Nação se ajuste e posicione-se frente às necessidades do mercado, 

desapegando-se de velhos paradigmas, engendrando espaço para o crescimento da 

economia (GIOSA, 2017; SILVEIRA, 2017).  
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3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de caso único, descritivo e retrospectivo que seguiu o 

delineamento proposto por Robert K.Yin (YIN, 2005). 

O Estudo de Caso, segundo o autor considera o contexto histórico e situacional 

da realidade a ser estudada, sem desconsiderar a sua individualidade e as suas 

particularidades. Ele possibilita a compreensão de relações estruturais e subjetivas, 

ao permitir um exame detalhado das relações e das experiências e, principalmente, 

por evidenciar o rumo de um processo em andamento e a maneira de interpretá-lo 

(MINAYO, 2006; LUDKE E ANDRÉ, 1986), que é o que apresentamos nesse trabalho.  

Configura-se como único por considerar o “caso” como a operadora de saúde 

descrita a seguir, sem comparações ou construções coletivas com outras realidades. 

É descritivo, por relatar os elementos contemporâneos vivenciados no caso, 

sem componentes analíticos específicos. Mesmo descritivo, esse estudo tentou, como 

proposto no método do Estudo de Caso, esclarecer uma decisão ou conjunto de 

decisões e o motivo pelo qual foram implantadas e com quais resultados (YIN, 2005). 

Para Vergara (2014), a pesquisa descritiva permite que se evidenciem as 

particularidades de fenômenos definidos, sem a pretensão de sua elucidação direta, 

mas intencionando a instrumentalização desta interpretação. Essa autora considera 

que a investigação ex post facto caracteriza eventos já ocorridos, para os quais não 

há expectativa de manipulação ou controle de fatores. 

É retrospectivo, por descrever os fatos progressos, já ocorridos, assim como as 

decisões tomadas ao longo dos últimos 2 anos, com foco no objeto de pesquisa desse 

estudo. 

Das fontes de evidência citadas por Yin (2005), esse estudo explorou os fatos 

e os documentos produzidos ao longo do período da estratégia de terceirização 

adotada pela operadora de saúde em estudo. 

Convém ressaltar que o Estudo de Caso se constituiu numa estratégia de 

pesquisa que contemplou desde as técnicas de coleta até a análise final do construto, 

e permitiu que o estudo seguisse uma linha de raciocínio única. 

Para a resolução das questões e dos objetivos, já enumerados nesse estudo, 

o delineamento proposto foi o descrito a seguir. 
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3.1 O “caso” do estudo 

 

A cooperativa médica objeto deste estudo representa uma sociedade de 

natureza civil, regida pela Política Nacional de Cooperativismo, lei nº 5.764/1971, cujo 

principal objetivo é cooptar seus sócios para realização de suas práticas econômicas. 

Caracteriza-se por ser uma operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, na 

modalidade de cooperativa médica, segundo classificação da ANS disposta na RDC 

Nº 39/2000. 

Esta organização integra um sistema de cooperativas médicas, que compõe 

uma estrutura de atendimento à saúde de abrangência nacional, com mais de 100 mil 

médicos cooperados. Destaca-se no seu mercado de atuação com 42,5% de 

participação. O negócio desta empresa consiste na promoção de soluções em saúde, 

com foco em atividades de atenção integral à saúde. Realiza a comercialização de 

planos de saúde, conforme regulamentação da ANS, nas modalidades individual ou 

familiar, cuja contratação é realizada de duas formas principais: a primeira ocorre 

diretamente pelo beneficiário ou grupos familiares. A segunda, e que vem 

predominando no cenário da saúde suplementar do país acontece na forma de planos 

coletivos. Essa última categoria ainda se subdivide em mais duas subcategorias: a 

primeira, os planos empresariais, deriva do vínculo empregatício, quando as 

empresas oferecem aos seus funcionários plano de saúde como benefício, a segunda; 

os planos por adesão, caracterizados por contratação por meio de pessoa jurídica, de 

caráter profissional, setorial ou classista, como sindicatos e associações de 

profissionais. Na operadora que é objeto desse estudo destaca-se que a 

comercialização de planos coletivos corresponde a mais de 85% de seus beneficiários 

(ANS, 2017). 

 

3.1.1 Governança corporativa e estrutura organizacional 

 

Conforme modelo de governança corporativa ilustrado na Figura 1, a empresa 

é dirigida pelos próprios cooperados, por meio de Assembleia Geral. Essa elege os 

representantes médicos que integram o conselho administrativo e o fiscal. O Conselho 

de Administração é composto por quinze sócios, com títulos de presidente, vice-

presidente e conselheiros vogais, tendo estes a função conduzir os negócios.  
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O Conselho Fiscal, composto por seis membros cooperados, visa fiscalizar a 

gestão e a execução orçamentária, emitindo recomendações à Assembleia Geral.  

 

 

Figura 1 - Estrutura organizacional  

 

   Fonte: Dados da Empresa, 2019. 

 

No que se refere ao corpo funcional, a cooperativa, emprega mais de 1.900 

trabalhadores com os seguintes vínculos: CLT (91,6%), estagiários (4,8%) e programa 

jovem aprendiz (3,6%). Esses, encontram-se organizados por acordos de negociação 

coletiva. Este estudo se realizou junto à Gerência de Compras, que integra a 

Superintendência Administrativo Financeira, conforme esquematizado na Figura 2. 

Foi nessa área que se implantou a gestão de riscos de terceiros da cooperativa. 
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Figura 2 - Estrutura da superintendência administrativo financeira 

 

               Fonte: Dados da Empresa, 2017.  

 

A decisão pela implantação da área de gestão de riscos de terceiros na 

cooperativa objeto deste estudo ocorreu em função da recomendação de seu 

Conselho Fiscal em estabelecer um processo de monitoramento periódico desses 

fornecedores. Essa recomendação ocorreu com o objetivo de resguardar a 

organização de perdas financeiras pela geração de ações judiciais e passivos 

trabalhistas que vinham se acumulando de forma crescente nos últimos anos 

A área de gestão de riscos de terceiros tem como foco estabelecer atividades 

de desenvolvimento e monitoramento junto a esses fornecedores, a fim de verificar a 

adimplência de suas obrigações trabalhistas, tributárias, fiscais e de segurança dos 

trabalhadores. Essa área, portanto, visou identificar situações de risco por má prática 

nas relações de prestação de serviços, para as quais emitiram-se recomendações de 

ajustes como forma de promover ações de prevenção a perdas financeiras.  

   

3.2 Método de coleta de dados 

 

O Método de Coleta de dados para a descrição desse estudo de caso foi a 

pesquisa documental. 
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Para Ludke e André (1986) os documentos recebem importância singular 

dentro da abordagem do Estudo de Caso por conterem em si informações concisas e 

permanentes. Por meio da leitura dos documentos podem-se reforçar os 

questionamentos propostos pelo pesquisador a respeito da questão central. 

                 Os registros utilizados para descrição deste Estudo de Caso foram 

analisados com o objetivo de procurar situações que reforçassem a percepção da 

existência de oportunidades de melhorar a gestão dos prestadores de serviço, visando 

identificar os desafios e benefícios obtidos pela implantação da gestão de riscos de 

terceiros nessa cooperativa médica. Os documentos elencados para esse novo 

processo de gestão estão descritos a partir de agora. Relatórios gerenciais, tabelas 

estatísticas, planilhas de controle, procedimentos operacionais, formulários de 

registros, manuais de procedimentos, e-mail, comunicados institucionais, contratos, 

políticas de gestão, registros de reuniões, documentos eletrônicos, ERP da empresa, 

sistema online de gestão integrada e plataforma eletrônica de gerenciamento de 

terceiros.  

Como forma de preservar a identidade de gestores, setores e terceiros, 

estes serão descritos pelas respectivas iniciais e em sequência numérica. Fazem 

parte dos registros deste estudo as ocorrências relacionadas a seis setores da 

cooperativa e a 29 fornecedores caracterizados como terceiros os quais foram 

mapeados no início deste projeto.  

   

3.3 Apresentação dos resultados 

 

Os resultados dessa pesquisa são apresentados na seção seguinte e foram 

construídos a partir da análise temporal dos documentos e registros levantados. Como 

indicado na metodologia do Estudo de Caso, eles são apresentados considerando a 

situação encontrada na cooperativa médica antes da implantação da terceirização, a 

descrição temporal dos eventos ocorridos no processo de implantação e os resultados 

obtidos após a conclusão da ação.  

Os índices de desempenho e melhorias alcançadas correspondem ao 

período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. Os resultados das ações implantadas 

são descritos em duas fases, uma anterior à contratação de consultoria especializada 

na gestão de terceiros, seguida das recomendações e a seguinte, caracterizada pelas 

implantações após essa intervenção.   
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4 RESULTADOS  

 

4.1 Contexto do cenário de implantação da gestão de terceiros 

 

Para o melhor entendimento das ações tomadas durante o processo de 

implantação da terceirização é importante descrever o cenário encontrado anterior ao 

início das ações. 

 

4.1.1 Análise das reclamatórias trabalhistas 

 

Conforme já abordado, as ações reclamatórias oriundas de trabalhadores 

terceirizados tem importante impacto financeiro para a cooperativa deste estudo. 

Foram realizadas análises das variáveis geradoras de reclamatórias trabalhistas de 

terceiros (RTT), com o objetivo de definir padrões de monitoramento e identificar o 

possível potencial de redução deste índice, pela implantação de ações preventivas de 

monitoramento (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3 - Motivadores de reclamatórias trabalhistas de terceiros (RTT) 

 

    Fonte: Dados da empresa, 2017. 

 

Identificou-se que 56% dos pedidos solicitados eram passíveis de ação 

preventiva. Dentre os motivadores dessas com maior impacto financeiro destacaram-

se as solicitações por pagamento incorreto de horas extras, seguidas das diferenças 

salariais correspondentes a adicional noturno e de insabubridade. 
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Gráfico 4 - Análise de procedência de reclamatórias trabalhistas de terceiros  

Fonte: Dados da empresa, 2017. 

 

Ao comparar-se os motivos geradores das RTT com o percentual de 

procedência desses julgados (Gráfico 4), observou-se que os maiores impactos 

financeiros por causas preveníveis estavam relacionadas às não conformidades em 

relação a horas extras. Destacaram-se também as inconsistências relacionadas à não 

correção nos pagamentos de aviso prévio, benefícios e férias.  

 

4.1.2 Avaliação do processo de contratação de serviços 

 

Avaliando os procedimentos destinados a homologação e gerenciamento dos 

fornecedores de serviço não se identificou categorização ou qualquer distinção ao 

controle de terceiros. O procedimento se dava por meio da verificação de book padrão 

de oito documentos, sugeridos no manual de fornecedores e revalidados quando 

aplicável, conforme a vigência. Estes itens de supervisão não permitiam a avaliação 

de regularidade em relação às obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e 

de saúde dos trabalhadores. Identificou-se ainda que a inexistência de práticas mais 

robustas no acompanhamento documental não permitia a avaliação da capacidade 

econômica dos fornecedores.   
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No que se refere à contratação de serviços, foram identificadas duas práticas 

usuais (Quadro 4). Em ambas, embora a definição de escopo ocorresse pela equipe 

técnica, havia a possibilidade, ou não, de encaminhamento de cotações à área de 

compras. Da mesma forma, embora os documentos contratuais estivessem sob 

responsabilidade da assessoria jurídica, ocorriam aceites de propostas e início das 

atividades diretamente pela área de negócio, sem a devida formalização.  

 

Quadro 4 - Atribuições no processo de contratação de serviços 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2019. 

 

 

4.1.3 Identificação de melhorias na gestão de contratos de serviços     
 

Conforme a análise dos motivos das RTT, foram mapeadas as situações cujo 

controle apresentassem a possibilidade de potencial gerador (Quadro 5). Este 

levantamento, visou a estruturação de ações preventivas. 

 

Quadro 5 - Deficiências de controle na gestão de riscos de terceiros 

1.      Inexistência de monitoramento de obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias.  

2.      Falta de padrão institucional específico para a homologação e contratação.  

3.      Desconhecimento sobre a frequência de realização das atividades.  

4.      Inexistência de cláusulas contratuais específicas a terceiros. 

Fonte: Dados da empresa, 2018. 

  

Área de Negócio Jurídico Compras 

Definir escopo técnico

Encaminhar contratações

Definir escopo técnico

Realizar cotações 

Encaminhar contratações

Analisar contratos                                                                                                       

Armazenar contratos

Analisar contratos                                                                                                       

Armazenar contratos

Modelo 1

Modelo 2 Não aplicável

Realizar Cotações 
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4.2 Planejamento e implantação da gestão de terceiros 

 

4.2.1 Estabelecimento do perfil dos fornecedores monitorados  

 

A fim de delimitar e caracterizar os fornecedores que seriam acompanhados pela 

gestão de risco de terceiros (GRT), foram estabelecidos padrões (Quadro 6). Definiu-

se então que as empresas, para serem consideradas terceiras, deveriam enquadrar-

se nos seguintes requisitos: 

 

I. Quanto ao ambiente: Deveriam estar alocadas, integral ou parcialmente, em 

instalações de responsabilidade da cooperativa. Foram consideradas 

instalações os departamentos integrantes de seu patrimônio, assim como as 

de sua responsabilidade, como a prestação de serviços assistenciais em 

domicílio. 

II. Quanto à frequência: A prestação de serviço deveria ter ocorrência mínima, de 

três vezes por semana. Esta definição foi baseada no entendimento e 

caracterização jurídica de habitualidade que, de um modo geral ocorre quando 

a atividade do trabalhador é realizada por mais de dois dias na semana. 

III. Quanto à permanência: As atividades a serem desempenhadas pelo 

fornecedor teriam de ocorrer por período superior a noventa dias. Estabeleceu-

se este período mínimo de forma a desclassificar contratos de curta duração 

que caracterizam a execução de pequenos serviços. 

 

Quadro 6 - Critérios de inclusão de fornecedores terceiros 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2019. 

 

4.2.2 Definição do modelo de monitoramento dos terceiros 

 

De forma a padronizar o modelo de monitoramento dos terceiros, foram 

definidos os documentos a serem solicitados especificamente a esses fornecedores. 
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Vinte documentos foram escolhidos e se somaram aos 8 já verificados 

rotineiramente constituíram o padrão de 28 comprovantes de monitoramento 

sistemático (Quadro 7). O objetivo foi o de constatar a constituição jurídica das 

empresas, sua dependência econômica em relação à cooperativa e o vínculo 

empregatício dos profissionais alocados. Também foi incluída a regularidade dessas 

com as obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e de saúde de seus 

trabalhadores. Para as documentações selecionadas, definiu-se o intervalo de envio 

e o tipo de empresas a que se aplicavam. Os documentos foram classificados em três 

categorias principais: cadastrais, trabalhistas e de segurança do trabalhador.  

 

Quadro 7 - Padrão de monitoramento da documentação de terceiros 

 

          Fonte: Dados da empresa, 2017. 

 

Com a definição da documentação obrigatória e com o objetivo de padronizar 

as análises, foram determinados os itens de verificação por documento. A partir deste 

Cadastrais Regularidade Aplicável

Alvará de Funcionamento Vigência Todos

Alvará Sanitário Vigência Legislação

Ato constitutivo, Estatutos ou Contrato Social Único Todos

Balanço Patrimonial Anual Todos

Cartão CNPJ Semestral Todos

Certidão negativa de falência e concordata Trimestral Todos

Certidão Negativa de Tributos Estaduais Bimestral Todos

Certidão Negativa de Tributos Federais Semestral Todos

Certidão Negativa de Tributos Municipais Bimestral Todos

Certificado de Responsabilidade Técnica Vigência Legislação

Demonstrações Contábeis Anual Todos

Inscrição Municipal Semestral Todos

Registro Profissional no Conselho de Classe Vigência Legislação

Segurança do Trabalho Regularidade Aplicável

Atestado de Saúde Ocupacional – ASO PCMSO CLT

Comprovante de Entrega de EPI's Semestral Legislação

Controle de Vacinas ou Exame Anti-HBS Anual Legislação

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)  Anual CLT

Programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA)  Anual CLT

Treinamentos NRs PPRA Legislação

Trabalhistas Regularidade Aplicável

Avisos de Férias Semestral CLT

Cartão Ponto Trimestral CLT

Certidão de Feitos Trabalhistas  Semestral Todos

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas Semestral Todos

Certidão Negativa do FGTS Mensal Todos

Convenções Coletivas dos Trabalhadores Terceirizados Anual CLT

Depósitos do FGTS Mensal CLT

Guia de Recolhimento do FGTS – GFIP Mensal CLT

Recibos Salariais Trimestral CLT
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procedimento houve a padronização do modelo de contratação (Figura 3). Dessa 

forma a Gestão de Riscos Trabalhistas (GRT) pode analisar as condições da 

prestação dos serviços, identificar as evidências dessas condições por meio da 

revisão de documentos, e agir de maneira preventiva e anterior a formalização da 

contratação. Adicionalmente esta área conseguiu organizar a inclusão de novos 

terceiros ao processo de monitoramento.  

 

Figura 3 - Fases de homologação de fornecedores de serviço 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2019. 

 

A reestruturação e aplicação do processo padronizado da homologação dos 

fornecedores de serviços (Quadro 8) estabeleceu importantes barreiras de controle, 

ampliando padronização dos processos e garantindo integridade das informações 

para novas contratações.   
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Quadro 8 - Processo de homologação de fornecedores de serviço 

 

      Fonte: Dados da empresa, 2017. 

 

Quanto às barreiras de ingresso de novos fornecedores destaca-se a decisão 

de incluir o parecer da GRT por meio do registro da Análise Documental em campo 

específico no formulário padrão definido como por exemplo a Solicitação de Prestação 

de Serviços Terceiros. Neste parecer devem constar, o status de regularidade do 

fornecedor e os achados correspondentes. Esse registro tem como principal objetivo 

amparar a decisão da direção pelo prosseguimento da respectiva contratação, além 

de aculturar o fornecedor à rotina de entrega de documentos, promovendo o 

desenvolvimento desse stakeholder. 
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4.2.3 Mapeamento dos contratos de serviço  

 

Após estabelecer-se o perfil dos terceiros e os controles documentais, iniciou-

se a fase de mapeamento dos fornecedores de serviço em atividade, para a posterior 

identificação e seleção dos monitorados.     

Devido à descentralização da gestão de contratos e a inexistência de controles 

sistematizados, essa atividade foi considerada um importante desafio à equipe de 

GRT. Isso ocorreu devido à necessidade de diferenciar os fornecedores nos padrões 

determinados, frente ao universo de prestadores da cooperativa. Esse mapeamento 

proporcionou importante mudança no manejo global das contratações, pois 

possibilitou a sistematização das informações e permitiu o gerenciamento dos 

contratos.    

O levantamento dos terceiros se deu a partir da análise de relatório gerencial, 

a partir da rubrica de pagamentos da prestação de serviços. Foram mapeados os 

registros de doze meses, correspondendo a 19 setores, num total de 191 fornecedores 

(Gráfico 5). Seguiram-se então, reuniões por área com os gestores responsáveis por 

estas contratações. Esses foram comunicados das atividades da GRT, como também 

sobre o processo de sistematização dos controles aos fornecedores de serviços. Ao 

serem convidados para as reuniões de mapeamento os gestores, receberam a relação 

de fornecedores para os quais houve identificação de pagamento a ser realizado. Os 

gestores tiveram solicitação de fornecer cópia desses contratos a fim de facilitar a 

detecção de formalização destas contratações, além de viabilizar a verificação e 

registro de diversos aspectos, como objeto do contrato, modelo de prestação de 

serviço e tempo de contratação. Deveriam também informar o número de 

trabalhadores por prestador. Após o fechamento deste ciclo de reuniões, as 

informações foram compiladas, a fim de estabelecer perfil dos terceiros da 

cooperativa. 
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Gráfico 5 - Mapeamento de contratos de prestação de serviço por setores 

 

          Fonte: Elaboração do autor, 2019. 

 

Após esses mapeamentos, foram selecionados 29 fornecedores, conforme os 

critérios de inclusão de terceiros previamente estabelecidos. Esses critérios eram 

relacionados ao ambiente da prestação de serviços, frequência da prestação de 

serviços e tempo de contratação. Dessa forma, 15% dos serviços ativos preencheram 

os requisitos de caracterização de terceiros (Tabela 1). Esses prestadores estavam 

distribuídos em quatro superintendências e em seis setores da cooperativa conforme 

demonstrado no Apêndice 1. 

 

Tabela 1 - Seleção de terceiros entre os contratos de serviço 

 

           Fonte: Elaboração do autor, 2019. 

 

Setor
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Setores Contratos
Fornecedores 

Terceiros
% Terceiros

S01 54 10 18,50%

S03 22 2 9,10%

S06 10 9 90,00%

S09 6 5 83,30%

S11 3 1 33,30%

S15 2 2 100,00%

Demais Setores 94 0 0,00%

Total 191 29 15,20%
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Nesse levantamento foram identificadas duas situações de não conformidade 

junto ao setor 06 (S06), nas quais não havia contratação formalizada. O gestor de 

contrato foi orientado e formalizou a contratação junto aos fornecedores.  

 

4.2.4 Comunicação aos fornecedores e atividades de monitoramento 

 

Os fornecedores receberam comunicação formal da diretoria acerca da 

implantação do monitoramento documental junto aos prestadores terceiros. Após, os 

mesmos foram contatados pela GRT por meio de ligação telefônica, a fim de confirmar 

o recebimento do comunicado, assim como para receberem as orientações do novo 

modelo de gestão. Com este contato, identificou-se junto às empresas o responsável 

pelo processo de envio dos documentos. Esse recebeu as orientações para os 

encaminhamentos, como também o detalhamento da composição do book de 

documentos obrigatórios com a respectiva periodicidade de atualização. Essa fase foi 

marcada por numerosos contatos telefônicos, motivados pela necessidade do 

esclarecimento de dúvidas em relação aos documentos. Identificou-se que parte dos 

fornecedores não tinha conhecimento ou entendimento adequado de parte dos 

registros solicitados. Um dos pontos de maior dificuldade, questionado por diversas 

empresas prestadoras de serviço, foi a necessidade de atualização mensal de alguns 

dos documentos solicitados, especialmente aqueles individuais por trabalhador, por 

conta do esforço para realização do procedimento de atualização. 

A fim de mensurar a adesão dos terceiros ao novo processo, instituiu-se o 

Índice de Retorno de Documentos (IRD). Com este indicador foi possível acompanhar 

a efetividade das ações realizadas junto a gestores e fornecedores. Na primeira fase 

de medição o percentual obtido foi de apenas 5%. Esta baixa adesão foi comunicada 

aos gestores e aos fornecedores por meio do procedimento padrão de Notificação de 

Fornecedores, cujo objetivo é comunicar rupturas na relação contratada em caso de 

não aderência às necessidades de melhorias e adequações. O percentual de 

crescimento após esta intervenção foi de 3%, elevando o IRD à 8%. 
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4.2.5 Processo de avaliação dos riscos  

 

Com base nas informações obtidas, documentos recebidos e contatos 

telefônicos realizados foi possível levantar o perfil dos terceiros. Essas informações 

permitiram o estabelecimento de padrões, para determinar a forma de monitoramento 

dos fatores de riscos às RTT. 

Nos primeiros seis meses da implantação foram realizadas reuniões 

sistemáticas com o Departamento Jurídico da operadora para verificar achados nos 

documentos recebidos e avaliar a aderência dos fornecedores ao novo processo. A 

fim de padronizar análises as empresas foram agrupadas conforme escalas pré-

estabelecidas (Quadro 9), para fatores relacionados a impacto financeiro, como tempo 

de contratação (TC) e número de trabalhadores (NT), e probabilidade de ocorrência, 

por meio do vínculo dos trabalhadores (VT) e dependência econômica (DE).   

 

Quadro 9 - Fatores para monitoramento de riscos de terceiros 

IMPACTO PROBABILIDADE 

Tempo de Contratação (TC) Pontual Dependência Econômica (DE) Pontual 

0.0-3.0 anos 1 0%  - 10,9% 1 

3.1-6.0 anos 2 11% - 20,9% 2 

6.1-9.1 anos 3 21% - 60% 3 

Acima 10 anos 4 Acima 60% 4 

Número de Trabalhadores (NT) Pontual Vínculo dos Trabalhadores (VT) Pontual 

0 – 5 1 Celetistas 1 

6 – 20 2 Sócios 2 

21 – 50 3 Subcontratação 3 

Acima 50 4 Cooperativa 4 

Fonte: Dados da empresa, 2017. 

 

A correlação dos fatores referentes ao impacto financeiro e probabilidade de 

ocorrência de ações reclamatórias trabalhistas resultou no Grau de Risco de 

Reclamatória Trabalhista de Terceiros (GRRTT). Esse índice foi constituído pela soma 

dos fatores de monitoramento e resultou no desenvolvimento de um Diagrama de 

Verificação de Riscos (Figura 4). Para o diagrama de verificação de riscos foram 

estabelecidos três conceitos, os quais foram baseados em práticas do Departamento 

Jurídico da cooperativa para o contingenciamento de demandas judiciais. A 

construção desse teve como objetivo facilitar as análises, referentes à criticidade dos 

terceiros em relação aos fatores de impacto e probabilidade definidos.  
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 Risco Provável - chance de ocorrência > não ocorrência; 

 Risco Possível - chance de ocorrência < provável e > remota; 

 Risco Remoto  -  chance de ocorrência pequena. 

 

Figura 4 - Diagrama de Verificação de Riscos considerando impacto do risco e sua 

probabilidade de ocorrência  

 

 

            Fonte: Dados da empresa, 2017. 

 

O GRRTT é composto pela soma da pontuação obtida entre tempo de 

contratação e número de trabalhadores, referindo-se ao impacto financeiro. Por outro 

lado, a dependência econômica e o vínculo dos trabalhadores definem a probabilidade 

dessas ocorrências. Sendo esse escore obtido por meio da seguinte equação: 

GRRTT = Impacto (TC + NT) + Probabilidade (DE + VT) 

O Diagrama de Verificação de Riscos, conforme a divisão dos quadrantes, 

permite a avaliação das chances de ocorrência de perdas financeiras. De forma que 

quanto maior a probabilidade e o impacto, maior deverá ser o Risco de Reclamatória 

Trabalhista de Terceiro (RRTT). 

A empresa definiu como política de riscos aceitáveis aqueles com até 12 

pontos, o que quer dizer que um terceiro que apresente impacto máximo, ou seja 8 

pontos, e probabilidade acima da média de 4 pontos, será tratado como de risco 

provável. Nesses casos a contratação deverá ser reavaliada a fim de que haja 

recomendações e determinações específicas. 

As regiões do diagrama em cor marrom representam o conceito provável, 

caracterizando empresas que possuam maior chance de RTT e portanto, com maior 

potencial de geração de perdas financeiras. As empresas classificadas nos 

quadrantes amarelo e verde, caracterizadas respectivamente nos conceitos possível 
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e remoto, embora não sejam isentas de risco, são consideradas como de menor 

probabilidade de ocorrência do passivo em relação a implicações financeiras por 

responsabilidade subsidiária. 

A partir desta classificação (Gráfico 6), identificou-se que o maior número das 

empresas se enquadrou como de risco possível. Destaca-se, entretanto, que devido 

à falta de envio de comprovantes para a DE, parte dos terceiros obtiveram pontuação 

máxima neste fator, ou seja, 4 pontos.  

 

Gráfico 6 - Análise de risco de reclamatórias trabalhistas de terceiros 

 

       Fonte: Dados da empresa, 2017. 

 

4.2.6 Sensibilização dos gestores de contrato para desenvolvimento da cultura 

de gestão de terceiros  

 

Como forma de envolver os gestores de contratos de terceiros (GCT) nos 

processos de implantação, foram realizadas reuniões para enfatizar os procedimentos 

de monitoramento. Assim como para apresentar o desempenho do IRD de 8%, o qual 

foi considerado bastante baixo. A expectativa inicial do projeto era obter-se máxima 

adesão da totalidade dos fornecedores. Dentre as informações levantadas, com os 

documentos enviados ou por meio das ligações telefônicas, foram detectadas 

situações para as quais se entendeu haver necessidade de ações adicionais. 

Esses encontros foram acompanhados pelo Departamento Jurídico a fim de 

facilitar os esclarecimentos sobre os achados mapeados em cada contratação. Os 
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GCT receberam a ficha padrão de Análise Documental, com o objetivo de que 

conhecessem o desempenho de cada terceiro. Dessa forma os GCT foram envolvidos 

no processo e passaram a intervir no relacionamento com as empresas no sentido de 

ampliar a aderência ao novo processo, além de atuarem como facilitadores no 

tratamento das situações destacadas (Quadro 10). Estabeleceu-se um prazo de três 

meses para o retorno das recomendações e consequente nova avaliação do IRD.  

  

Quadro 10 - Recomendações aos gestores de contratos de terceiros 

Setores Terceiros RRTT 
Situações de                        

não conformidade 
Recomendações 

S01 

T12 Possível 
VT por subcontratação em 
cooperativa. 

Verificar atividades e VT.  

T23 Possível 
Evidências de 
“pejotização”. 

Verificar atividades e VT.  

S03 T14 Provável 
Alta taxa DE e grau de 
endividamento. 

Verificar fornecedor para contingência. 
Avaliar manutenção de contratação. 

S06 

T05 Possível CNDT com efeito positivo. Solicitar regularização. 

T11 Provável Alta DE.  
Verificar fornecedor para contingência. 
Avaliar contratação. 

T21 Provável 
Alta taxa DE e grau de 
endividamento. 

Verificar fornecedor para contingência. 
Avaliar contratação. 

S09 

T06 Possível CNDT com efeito positivo Solicitar regularização. 

T10 Possível 
Desvio de função conforme 
objeto de contrato. 

Realizar ajuste de objeto contratual. 

T27 Possível 

Prestação de serviços 
similares a CLT da 
cooperativa. Evidências de 
subordinação.  

Substituir contratação do T27 por 
celetistas da cooperativa. 

S15 T04 Possível 
Evidências de 
“pejotização”. 

Verificar atividades e VT.  

Fonte: Elaboração do autor, 2019. 

 

Como resultado desse novo procedimento, que passou a contar com os GCT, 

obteve-se um aumento de IRD de 48%. Quanto às ações adicionais solicitadas a 

esses gestores, apenas 50% foram tratadas (Quadro 11); para as demais situações 

não houve intervenção.  
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Quadro 11 - Situações regularizadas 

Setores Terceiros RRTT 
Situações de não 

conformidade 
Ajustes Realizados 

S01 

T12 Possível 
VT por subcontratação em 
cooperativa. 

Empresa regularizou 
contratação CLT. 

T23 Possível Situação de “pejotização”. 
Empresa regularizou 
contratação CLT. 

S06 T05 Possível CNDT com efeito positivo. 
Empresa regularizou 
pagamentos. 

S09 

T06 Possível CNDT com efeito positivo. 
Empresa regularizou 
pagamentos. 

T10 Possível 
Desvio de função conforme objeto 
de contrato. 

Regularização por aditivo 
contratual. 

Fonte: Elaboração do autor, 2019. 

 

Mesmo após o envolvimento dos GCT ainda se registravam terceiros com baixa 

ou nenhuma adesão ao processo. Os principais argumentos para a negativa se 

referiam ao número e ao intervalo de envio de documentos, argumentação que era 

corroborada pelos GCT.  

Os resultados do primeiro ano do projeto da GRT foram então apresentados à 

Direção. Considerou-se que apesar das importantes melhorias de processos obtidas 

a partir da implantação, o IRD estava ainda com desempenho abaixo do esperado, 

demonstrando a necessidade de novas intervenções. Nesse momento definiu-se pela 

contratação de consultoria especializada no tema, como forma de realizar diagnóstico, 

avaliar a coerência dos procedimentos implantados e ampliar resultados. 

 

4.2.7 Revisão das ações implantadas e planejamento para ampliação de 

resultados pós consultoria 

 

A consultoria realizou entrevistas junto à equipe de GRT para compreender o 

histórico do processo. Por meio do mapeamento das dificuldades e da evolução da 

implantação, foram identificados os aspectos a serem aperfeiçoados de forma a 

realizar as recomendações. Essas foram organizadas em linhas de trabalho conforme 

Figura 5.     

 

 

 

 

 



64 
 

 

Figura 5 - Planejamento pós consultoria 

 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2019. 

 

A. Análise de documentos monitorados  

 

A consultoria considerou apropriadas as documentações solicitadas e os 

intervalos de controle, orientando apenas quatro ajustes que geraram aumento no 

número de registros trabalhistas (Gráfico 7). Recomendou-se a retirada da Certidão 

de Feitos Trabalhistas do book padrão, e a introdução de Kits de controle, quando da 

admissão e desligamento de trabalhadores. Assim como da Guia de Previdência 

Social, a fim de acompanhar o recolhimento das contribuições sociais. 

 Kit Admissão: ASO admissional, ficha registro, ficha de EPI´s, contrato de 

trabalho e carteira de trabalho e previdência social (CTPS); páginas de 

qualificação e identificação. Controle de vacinação e registro conselho de 

classe.  

 Kit Demissão: Aviso de dispensa, termo de rescisão de contrato de trabalho 

(TRCT) e comprovante de pagamento/depósito. Extrato do fundo de garantia 

do tempo de serviço (FGTS), guia de recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), 

cartão de ponto do mês da rescisão e ASO demissional. 

 Guia de Previdência Social: Guia, comprovante de pagamento e memória de 

cálculo. 
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Gráfico 7 - Revisão de documentos monitorados 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2019. 

 
 

B. Definição do período para mensuração de desempenho do IRD. 

 

Constatou-se que não havia sido definido um período limitador para o envio dos 

documentos. Avaliou-se que a não padronização de uma data de corte dificultava a 

mensuração e análise dos dados por período. Dessa forma houve a definição pelo 

intervalo entre os dias 20 a 30 de cada mês. Os fornecedores foram comunicados da 

imediata aplicação dessa nova medida. Essa delimitação facilitou a divulgação dos 

resultados aos GCT que recebem mensalmente o IRD de seus prestadores.  

 

 

C. Avaliação da composição do mapa de monitoramento de RRTT. 

 

Conforme recomendação da consultoria definiu-se pelo acompanhamento dos 

terceiros por meio de um painel de monitoramento (Gráfico 8). Para esse além da 

verificação do potencial de risco, conforme o Diagrama de Verificação, deveria 

considerar-se a regularidade de entrega de documentos.  
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Gráfico 8 - Painel de monitoramento de RRTT 

 

Fonte: Dados da empresa, 2018. 

 

Nessa fase do trabalho foram retomadas as situações com recomendação de 

ajuste para as quais não houve tratamento. Após a análise de criticidade e, frente à 

não atenção dos GCT, concluiu-se que havia necessidade de um fórum para tomada 

de decisões corporativas. Para isso instituiu-se o Comitê de Gestão de Riscos de 

Terceiros (CGRT). Este foi constituído por representantes da Direção, Jurídico e 

Compras, tendo como atribuição, acompanhar o desempenho da GRT, por meio de 

reuniões ordinárias trimestrais, com possibilidade de eventos extraordinários 

conforme a necessidade de intervenções.  

O CGRT após verificação de desempenho da implantação convocou reunião 

com cada uma das seis áreas de negócio. A partir destas houve a orientação de como 

as recomendações da GRT deveriam ser tratadas (Quadro 12). As decisões 

consideraram a criticidade de cada serviço e o potencial de RRTT. Essas evoluíram 

para a determinação de um planejamento personalizado, no sentido de programar a 

substituição de prestadores. Identificou-se exceção apenas em T04, cuja frequência 

de prestação de serviço enquadrava-se no período mínimo, ou seja, três vezes por 

semana, por meio de 01 trabalhador, além de DE em 5,45%.  Para esse definiu-se 

pela solicitação de comprovação das atividades realizadas junto a outras empresas.   
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Quadro 12 - Definições do CGRT para as situações evidenciadas pela GRT 

Setores Terceiros RRTT Situações de não 
conformidade 

Adequações 

S03 T14 Provável 
Alta DE e grau de 
endividamento. 

Contratar novo fornecedor para 
estabelecer contingência e organizar 
substituição.  

S06 

T21 Provável Alta DE.  

Interromper novas demandas. Gerenciar 
redução de escopo de forma progressiva. 
Comunicar fornecedor da necessidade 
da prestação de serviço a outros clientes.  

T11 Provável 
Alta DE e grau de 
endividamento. 

Comunicar fornecedor da necessidade 
da prestação de serviço a outros clientes.  

S09 T27 Possível 
CNDT com efeito 
positivo. 

Substituir contratação de terceiros por 
celetistas da cooperativa. 

S15 T04 Possível 
Evidências de 
“pejotização”. 

Solicitar comprovação de atuação dos 
trabalhadores em outros contratos. 

Fonte: Elaboração do autor, 2019. 

 

Além das determinações os GCT foram orientados a influenciar os prestadores 

de suas áreas para ampliar a adesão a GRT, evitando a necessidade de substituí-los. 

A partir da intervenção do CGRT, identificou-se ampliação do IRD que atingiu 65%.  

 

D. Revisão do modelo de gestão da documentação de terceiros   

 

Conforme relatos da GRT e constatação da consultoria, a comunicação por e-

mail com os fornecedores não se mostrava a mais adequada, principalmente por conta 

do tamanho dos arquivos que precisavam ser anexados às mensagens eletrônicas. 

Este procedimento foi considerado como um fator complicador a expansão do 

desempenho do IRD. Outro agravante dessa forma de comunicação que também foi 

identificado era a necessidade de aplicação de um método para organização e guarda 

dos registros, de forma que esses pudessem ser acessados por períodos de até 30 

anos, conforme a especificidade de cada documento.  

Além da necessidade de melhoria das condições operacionais, recomendou-se 

a introdução de análises detalhadas por amostragem, de forma a identificar eventuais 

não conformidades no recolhimento de obrigações.  Para realizar estas verificações 

foi consenso a necessidade de introdução de mão de obra especializada, 

especialmente, em cálculos de folha de pagamento, salários, encargos e benefícios. 

A possibilidade de contratação de analista específico para esta atividade foi vetada, 

pois concluiu-se não ser a solução para as demais necessidades do projeto.  
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Optou-se então pela utilização de soluções tecnológicas que pudessem auxiliar 

na resolução das dificuldades mapeadas. Identificou-se fornecedor especializado no 

gerenciamento de terceiros, via web, capaz também de oferecer serviços de 

mensageria e análise de documentos, com armazenamento digital de registros e que 

proporcionava gerenciamento por meio de relatórios de controle. Contratou-se a 

empresa com o seguinte escopo, detalhado na Figura 6 e que incluía acolhimento das 

informações, análise e guarda de registros por meio de plataforma online durante o 

período de contrato. Em caso de distrato, os arquivos poderiam ser transferidos e 

armazenados pela contratada.  

 

Figura 6 - Processo de gerenciamento de terceiros pela plataforma online 

 

            Fonte: Dados da empresa, 2018. 

 
O projeto de implantação da plataforma online ocorreu conforme a seguinte 

programação (Figura 7). 
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Figura 7 - Cronograma de implantação da plataforma online 

Tarefas 
Junho 
04-08 

Junho 
11-15 

Junho 
18-22 

Junho 
25-29 

Julho 
02-06 

Julho 
09-20 

Julho 
23-30 

Agosto 
20-30 

Planejamento da implantação                 
Verificação e análise do processo de 
GRT                  

Definição de checklist e amostragem de 

recálculo                  
Realização de treinamentos à equipe de 
GRT                 

Comunicação da implantação                  

Cadastramento de usuários                 

Cadastro de documentação obrigatória                 

Realização dos testes de aplicação                

Realização de treinamentos aos gestores                  

Realização de treinamentos aos 
prestadores                 
Implantação e monitoramento da 
plataforma                 

Fonte: Dados da empresa, 2018. 

 

Inicialmente a equipe da plataforma realizou entrevistas com a GRT, 

recolhendo informações a fim de compreender os procedimentos utilizados. Devido à 

facilidade de adaptação do sistema, não houve a necessidade de mudança nas 

práticas operacionais já implantadas.    

A contratação deste serviço previu a conferência da totalidade dos documentos 

entregues pelos prestadores, incluindo a realização mensal de análise amostral 

detalhada em 10% dos documentos trabalhistas das empresas consideradas como de 

risco remoto e possível, e de 20% para as de risco provável. Esta conferência visava 

verificar se os cálculos estavam sendo aplicados e reportados de maneira correta. 

Manteve-se o intervalo obrigatório de postagem e introduziu-se o serviço de 

mensageria, que permitia mais agilidade na comunicação entre os diferentes 

stakeholders envolvidos nesse processo. Os resultados dessas análises ficavam 

disponíveis à GRT, por meio da ferramenta de Bussiness Inteligence (BI), no dia 18 

de cada mês de forma subsequente a cada entrega dos registros.  

A GRT recebeu treinamento a fim de compreender tanto o seu ambiente de 

utilização como o dos fornecedores, de forma a contribuir com o esclarecimento de 

dúvidas. Após a implantação seguiu-se com a fase de cadastros no software de 

gestão. Prosseguiu-se com um período de testes, a fim de validar procedimentos e 

avaliar necessidades de ajustes.  
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A determinação de treinamento presencial aos GCT e seus eleitos teve como 

objetivo demonstrar o procedimento destinado aos fornecedores, além de orientá-los 

quanto à emissão dos relatórios de desempenho. A capacitação aos fornecedores foi 

realizada via EAD com suporte da equipe do software, ficando o material didático 

disponível a futuras consultas.  

O início de utilização da plataforma ocorreu entre os dias 20 a 30 do mês de 

agosto de 2018, correspondendo à regularização das obrigações do mês de julho de 

2018. Durante os dez dias do período de postagem a GRT monitorou as dificuldades 

dos fornecedores auxiliando no esclarecimento de dúvidas e intervindo junto à 

plataforma quando necessário. 

A partir dos resultados extraídos via plataforma houve a definição pela 

manutenção do IRD e institui-se o monitoramento do Índice de Conformidade de 

Documentos (ICD).    

 

E. Desenvolvimento da política de terceiros 

 

A definição da Política de Terceirização teve como objetivo estabelecer e 

comunicar os procedimentos relacionados à contratação e gestão dos terceiros aos 

trabalhadores diretos da cooperativa, buscando minimizar os riscos envolvidos nesse 

tipo de contratação. Foi aplicável a todas as áreas de negócio tanto para contratos 

vigentes como novos entrantes. 

O documento discorre sobre os elementos caracterizadores da terceirização 

irregular, como a subordinação e a pessoalidade ressaltando como identificá-las, além 

da importância em preveni-las. Assim como reitera a obrigatoriedade de seguir-se o 

fluxo estabelecido para as novas contratações. Reforça também a necessidade de 

formalização dos serviços anteriormente ao início das atividades, a fim de que as 

empresas além de homologadas, sejam sempre que necessário integradas ao 

processo de GRT.  

A política ressalta a orientação para que os prestadores não atuem com 

exclusividade ou elevada dependência econômica com a cooperativa, não 

recomendando, que esta seja superior a 60%. Declara que exceções a essa regra 

deverão ter autorização da presidência.    

A instrução determina a aplicação de penalidades aos terceiros para casos 

como omissão de documentos ou identificação de irregularidades. O fornecedor 
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passava a ter prazo de regularização estipulado em dois ciclos de avaliação, antes da 

efetiva aplicação. Cabia à GRT em caso de punição a responsabilidade de notificar o 

fornecedor e emitir comunicação interna para as áreas envolvidas, como, 

Contabilidade, Financeiro, Jurídico e GCT. Regulamentava ainda que em caso de 

manutenção ou reincidência de não conformidade do terceiro, a GRT deveria solicitar 

reunião extraordinária ao CGRT, para que este deliberasse sobre a continuidade ou 

não desse contrato. 

Quanto à definição de novas atividades terceiras, em substituição à contratação 

de celetistas determinava obrigatoriedade de consulta junto ao Departamento 

Jurídico. Esse deveria avaliar a função e o modelo da prestação de serviços a fim de 

descartar a caracterização de vínculo trabalhista. Declarava ainda ser vedada a 

prestação de serviços por ex-empregados por período de dezoito meses após seu 

desligamento, sendo esse sócio, titular ou empregado de empresa terceira. 

A política determinava padrões aplicáveis a controle de acessos, normas de 

conduta, segurança no trabalho, patrimonial e da informação. Como exemplo, temos 

a regra de uso e-mail corporativo no qual o endereço eletrônico deveria identificá-lo 

como prestador de serviços, conforme o modelo a seguir: 

 

 nomedofornecedor.nomedotrabalhador@cooperativa.com.br  

 

Esse documento foi elaborado pela GRT com apoio da consultoria e validação 

do CGRT. De acordo com o padrão institucional o mesmo foi publicado via sistema de 

gestão da qualidade passando a ser de responsabilidade das equipes internas a 

observância da versão presente e de suas atualizações.  

 

F. Revisão da formalização da contratação de terceiros. 

 

Com o objetivo de examinar as obrigações contratadas houve a revisão da 

minuta padrão para contratação de serviços. Além disso havia a necessidade de 

adequar as contratações às determinações da Política de Terceirização, por meio da 

qual entendeu-se que o não estabelecimento de punições contribuía para não adesão 

integral ao processo de monitoramento. Com essa revisão identificou-se não 

constarem descritas obrigatoriedades quanto à verificação documentos, ou previsão 

de punições pelo descumprimento de obrigações junto ao Estado e aos trabalhadores. 

mailto:nomedofornecedor.nomedotrabalhador@cooperativa
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Desta forma optou-se pela formalização detalhada do novo processo por meio 

de aditivo contratual. Essa redação incluída ao documento padrão, normatizou futuras 

homologações.  

A redação deste documento foi encaminhada à aprovação do CGRT, 

especialmente para definição do modelo das punições a serem aplicadas. Para essa 

validação foram consultadas as áreas de controladoria e financeiro a fim de que 

definissem um procedimento operacional padrão para a retenção de pagamentos 

concluindo, dessa forma, o ciclo de controle. De fato, a conclusão dessas equipes em 

função da segurança e de controle da operação, foi pela retenção total de 

pagamentos. 

Portanto a partir dessa anuência os fornecedores formalizam a concordância 

em apresentar regularmente nas datas, intervalos e formatos estabelecidos os 

documentos obrigatórios informados no Manual de Fornecedores, responsabilizando-

se pela veracidade das informações fornecidas e ficando sujeitos à suspensão de 

pagamento quando da identificação de irregularidades até que estas fossem 

corrigidas. Além disso, atestaram também estarem de acordo com a retenção ou 

compensação de valores, para a hipótese de ajuizamento de ações trabalhistas ou de 

sentenças condenatórias. 

Os aditivos foram enviados a todos os terceiros em atividade via e-mail, 

acompanhados de comunicação formal da Direção discorrendo sobre a 

obrigatoriedade de retorno no prazo de quinze dias. Identificou-se um percentual de 

não retorno de 45% (Gráfico 9). O CGRT convocou dois GCT, responsáveis pelas 

empresas que não atenderam ao prazo de retorno da formalização. Esses foram 

orientados a conduzir assinatura do aditivo ou substituir os fornecedores.  Acordou-se 

que em caso não assinatura e identificação de risco operacional pela área que 

inviabilizasse o distrato, deveria ocorrer o encaminhamento do Termo de Aceite de 

Risco à apreciação da presidência da cooperativa. Este termo representa um 

documento institucional com o qual se leva à ciência do Presidente, determinada 

condição que apresente risco institucional. 
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Gráfico 9 - Retorno dos aditivos contratuais por setores 

 

    Fonte: Elaboração do autor, 2019. 

 

A fim de enfatizar a obrigatoriedade de aceite para a manutenção da prestação 

de serviços, S01 e S06 realizaram contato com seus terceiros. Obtiveram retorno 

positivo da quase que totalidade, apenas T17, sob gestão de S01 se manteve alheio 

à nova regra. Em reunião de retorno ao CRGT esse gestor solicitou prazo de seis 

meses para substituição deste fornecedor, ficando para a GRT a responsabilidade de 

controle dessa adequação no tempo estipulado.   

 Os aditivos foram formalizados no mês de dezembro de 2018, portanto, em 

caso da necessidade de aplicação de penalidades, conforme determinava a Política 

de Terceirização, essas deveriam ocorrer a partir do mês de março de 2019.  

 

4.3 Resultados da implantação 
 

 A descrição de resultados do estudo busca demonstrar os desafios da GRT e 

os benefícios institucionais gerados pela implantação do modelo de gestão para 

mitigação dos riscos das reclamatórias trabalhistas de terceiros.  

a. Mensuração das RTT: Embora estas ações trabalhistas fossem reconhecidas 

como um relevante problema institucional, constituindo importantes perdas 

financeiras, não havia padrão para coleta de dados e rotinas de análise. A 

definição da estruturação das informações para análises periódicas ocorreu a 

fim de auxiliar o planejamento do processo de implantação e manteve-se para 
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verificação desse desempenho. Isoladamente, esse processo de medição 

representou um importante ganho aos processos de controle da Cooperativa. 

Em relação ao início das atividades da GRT é possível identificar a redução no 

Índice de Reclamatórias Trabalhistas de Terceiros (IRTT), entretanto não é 

possível determinar o grau de influência das atividades da GRT neste resultado 

(Gráfico 10). Essa dificuldade se deve, especialmente devido à mudança no 

cenário do direito do trabalho após a sanção da Lei 13.467/17. 

 

Gráfico 10 - Índice de reclamatórias trabalhistas de terceiros  

 

        Fonte: Dados da empresa, 2019. 

 

b. Sistematização da gestão dos contratos de serviço: A inexistência de controle 

sistêmico no gerenciamento de contratos de serviços foi uma importante 

barreira vencida pela GRT. Para esse gerenciamento foi realizado o 

mapeamento de terceiros por meio de registros contábeis e das informações 

coletadas junto aos GCT. O processo de controle determinado a todos os 

prestadores de serviço da organização instituiu aprovações digitais de 

pagamento, conferindo visibilidade e segurança. Permitiu ainda a realização de 

análises históricas e a definição de métricas para monitoramento de resultados. 

  

c. Comprometimento da equipe gestão: Durante o processo de implantação a 

GRT promoveu recorrentes ações junto aos GCT, solicitando a interferência 

junto aos fornecedores e a colaboração na revisão de procedimentos. Atribuiu-
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se o nível de dificuldades enfrentadas junto a esses pela ausência da cultura 

de corresponsabilização quando da ocorrência de RTT. A instituição do CGRT 

foi determinante para o novo posicionamento desses gestores, tanto no 

gerenciamento de contratos, como na adoção e acordo em relação ao modelo 

de punição. 

d. Revisão do processo de contratação de serviços: O redesenho deste processo 

conferiu maior segurança à contratação de serviços da cooperativa. Permitiu 

ainda a identificação de ameaças de forma preventiva, anterior a formalização 

da prestação de serviços, e padronizou o método de homologação destes 

fornecedores.   

e. Monitoramento preventivo de não conformidades: A análise periódica de 

documentos possibilitou a tomada de decisão no sentido de minimizar impactos 

operacionais e financeiros. A instituição do monitoramento por meio da 

mensuração do IRD e ICD também permitiu o desenvolvimento dos 

fornecedores, auxiliando-os no entendimento de procedimentos regulados e na 

correção de pagamentos incorretos. Esses contextos são entendidos pela GRT 

como importantes fatores de prevenção a futura geração de RTT.  

O IRD foi inicialmente mensurado (Gráfico 11), conforme a média de resultados 

obtidos a cada ação de intervenção.  
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Gráfico 11 - Impacto das ações da GRT sobre o IRD  

 

Fonte: Dados da empresa, 2019. 

 

Importante salientar que após a implantação da ferramenta eletrônica de 

gestão, constatou-se queda no número de empresas, sem aderência mínima ao 

processo (Gráfico 12).  

 

Gráfico 12 - Adesão dos fornecedores a gestão de riscos de terceiros  

 

    Fonte: Elaboração do autor, 2019 
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No decorrer da utilização da ferramenta e das auditorias amostrais houve 

redução das inconsistências nos registros. Avaliando os resultados de IRD percebe-

se que a categoria com menor adesão se refere aos documentos de segurança do 

trabalhador. A partir da implantação da plataforma eletrônica tanto ICD como IRD são 

acompanhados por meio de índices médios mensais (Gráfico 13). 

 

Gráfico 13 - Evolução de IRD e ICD 

 

    Fonte: Dados da empresa, 2019. 

NOTA: Estes resultados a partir da plataforma eletrônica, referem-se a 28 terceiros, 

devido a T27 ter sido substituído pelo S09 pela contratação de celetistas da 

cooperativa, conforme determinação do CGRT.  

 

Analisando os comentários de reprovação de documentos realizados pelos 

especialistas da plataforma observa-se não haver um padrão de registro que 

possibilite a fixação de índice das principais intercorrências, de forma a facilitar o 

direcionamento institucional para as devidas correções. Entretanto é possível 

constatar que a maior incidência são problemas relacionados à entrega parcial, além 

de documentos divergentes dos solicitados. Observam-se ainda inconsistências em 

menor número referentes a: documentos de pagamento sem a devida assinatura dos 

trabalhadores, arquivos ilegíveis e registros de ponto com marcação uniforme.   

Entre as inconsistências levantadas destaca-se a não conformidade na folha 

de pagamento de T10, para o qual houve emissão de Notificação de Fornecedor. As 

adequações geraram pagamento retroativo e foram acompanhadas pela GRT 

(Quadro 13). 
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Quadro 13 - Inconsistências e adequações de terceiros 

Setor Terceiro RRTT Registro Inconsistências Adequações Status 

S09 T10 Possível 

Folha de 
Pagamento 

Pagamento de vale 
transporte em 
pecúnia sem 
incidência de 
encargos FGTS e 
INSS. 

Efetuar o pagamento de vale 
transporte por meio de 
bilhete/cartões de transporte público. 
Recolher encargos devidos de INSS 
e FGTS referente ao pagamento em 
pecúnia. 

Regularizado 

Folha de 
Pagamento 

Falta de pagamento 
de insalubridade 
máxima sobre 
descanso semanal 
remunerado.  

Efetuar o pagamento do adicional de 
insalubridade máxima sobre o 
descanso semanal remunerado e 
seus devidos reflexos de encargos.  

Regularizado 

Fonte: Elaboração do autor, 2019 

 

Após a realização de todas as ações citadas acima, T14, T17 e T21, 

permaneceram na classificação provável em relação a RRTT. Esses seguem 

relacionados no Quadro 14 com a respectiva condição quando da conclusão deste 

estudo. 

 

Quadro 14 - Intervenções nos fornecedores de categoria provável 

 

Setores 

 

Terceiros 

 

IRD 

 

ICD 

 

Condições destacadas 

 

Intervenções 

 

S01 

 

T17 

 

0% 

 

0% 

 

Não adesão ao GRT. 

 

Definida desomologação até 06/2019. 

 

S03 

 

T14 

 

94% 

 

70% 

Presença de RTT.                                                              

DE = 4 pontos. 

 

Cumprindo prazo de rescisão contratual. 

 

S06 

 

T21 

 

97% 

 

58% 

Presença de RTT.                                                              

DE = 4 pontos. 

Plano de contingência em validação. Aguardando 

definição de prazo de distrato. 

Fonte: Elaboração do autor, 2019. 

 

4.4 Recomendações gerenciais da implantação 

 

Conforme demonstrado nesse estudo, a implantação da gestão de riscos de 

terceiros teve importante relevância na revisão de processos dessa cooperativa 

(Figura 8), especialmente aos relacionados na homologação e gestão de contratos de 

prestação de serviço. Destaca-se também o estabelecimento de barreiras de controle 

com vistas a ampliar a eficiência de utilização dos recursos e resguardar a 

organização de perdas financeiras.  
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Figura 8 - Barreiras de controle e revisão de processos 

 

 

            Fonte: Elaboração do autor, 2019. 

 

Baseado no objetivo desse trabalho consideramos destacar algumas 

recomendações gerenciais a fim de propor um modelo de implantação da gestão de 

riscos de terceiros para as organizações, o que reduziria, de maneira significativa, 

riscos trabalhistas dessas empresas que poderiam comprometer o resultado e a 

qualidade da empresa contratante. Dentre essas salientamos o mapeamento de 

processos e o levantamento de dados relacionados aos prestadores de serviços. 

Esses são tópicos fundamentais para um planejamento eficiente dessa implantação. 

Por meio desses é possível entender cenários de risco, estabelecer critérios de 

mitigação, reavaliar necessidades internas e propor a condução das atividades de 

acordo com as necessidades e cultura de cada organização.  

A identificação de informações como o perfil de dependência econômica dos 

terceiros em relação à contratante, como também os fatores geradores de ações 

reclamatórias trabalhistas desses prestadores devem ser aspectos considerados 

quando do estabelecimento de ações de monitoramento preventivo de não 

conformidades. Vale salientar que a análise criteriosa dos fornecedores e o 

estabelecimento de um modelo padrão de contratação, que formalize contingências, 

responsabilidades e obrigações é indispensável para a efetivação de um 

procedimento eficiente de homologação. Essa deve ser considerada como uma 

atividade determinante na mitigação de riscos por meio do estabelecimento de rígidas, 

porém coerentes barreiras para novas empresas provedoras de serviços 

terceirizados.  

O planejamento estruturado, além de orientar a condução das ações é de 

fundamental relevância para a divulgação do projeto. Importante ressaltar que a Alta 

Direção deverá estar comprometida com essa proposta a fim de que seja estabelecido 
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um modelo de regulação institucional. Um especial destaque deve ser dado ao plano 

de comunicação das mudanças, de forma que os gestores sejam integrados desde o 

início das atividades e continuem a propagar a importância da gestão de risco de 

terceiros para suas equipes, garantindo padronização do discurso. A falta de 

entendimento ou a não aceitação dos gestores de contrato tem impacto direto sobre 

a adesão dos fornecedores terceiros em relação às atividades de monitoramento e o 

sucesso desse novo modelo de gestão 

Como toda gestão por processos essa implantação deverá estar vigilante as 

ocorrências que exijam readequações. Sendo assim se faz necessário estabelecer 

indicadores de desempenho que permitam destacar resultados assim como evidenciar 

a necessidade de ajustes. Sabe-se que não é possível eliminar todos os riscos de um 

processo de outsourcing, entretanto é viável estabelecer processos de contratação e 

de monitoramento que permitam identificar não conformidades que estejam aparentes 

na relação contratual. Entendemos que a gestão de riscos de terceiros é uma prática 

capaz de auxiliar na avaliação dessa relação de forma objetiva e coerente. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Nesse projeto demonstramos a importância de promover uma completa 

reestruturação em uma cooperativa de saúde brasileira em relação ao seu 

relacionamento com empresas prestadoras de serviços terceirizadas. Como 

demonstramos ao longo do trabalho, estabelecemos métricas capazes de identificar 

os principais problemas nesse relacionamento, particularmente com a geração 

descontrolada de ações reclamatórias trabalhistas que representavam ônus para o 

caixa da cooperativa. A partir desses indicadores, fomos capazes de rever os 

processos em diferentes áreas da empresa e criar fluxos de controle de pendências 

regulatórias que envolviam o terceiro, a área de Suprimentos da cooperativa e, 

eventualmente, o gestor operacional do contrato por parte da cooperativa. Essa 

coordenação só foi possível com a criação de incentivos e penalidades que 

garantissem o nível de comprometimento adequado por parte de todos os 

stakeholders.  

Nessa finalização merecem destaque os desafios observados quando das 

ações de interferência a fim de ampliar a performance do IRD e ICD. De fato, esses 

demonstraram ser importantes marcadores do desempenho deste processo de 

mitigação de riscos trabalhistas. A GRT durante a implantação buscou desenvolver 

diferentes maneiras de envolver os GCT, avaliando que o posicionamento desses 

junto aos fornecedores seria um importante fator de multiplicação e motivação de 

adesão ao processo. Evidenciou-se que, mesmo diante do esforço pelo engajamento, 

e das recorrentes demonstrações dos riscos associados, esses foram obstáculos 

importantes à implantação do novo modelo de gestão, inclusive quando da definição 

pela aplicação de penalidades. A decisão pela constituição do CGRT foi determinante 

para o tratamento das situações de maior gravidade.  

Outra importante adversidade transposta que demandou significativo esforço 

da GRT foi o desenvolvimento dos fornecedores. Registraram-se situações irregulares 

por desconhecimento de procedimentos obrigatórios, como da necessidade de 

cumprimento de algumas normas de saúde e segurança dos trabalhadores, assim 

como erros de cálculo, a exemplo de problemas em regras de pagamento de vale 

transporte. A atuação colaborativa de GRT, com ênfase na melhoria das práticas dos 

prestadores, objetivou promover segurança ao triângulo das relações de terceirização. 
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Quando da decisão pela implantação da GRT, a cooperativa aspirava identificar 

situações críticas, prevenindo e mitigando riscos de forma a reduzir a ocorrência de 

futuros passivos trabalhistas. Destaca-se entre as ações apresentada neste estudo a 

publicação da Política da Terceirização, que deve funcionar como uma diretriz para 

as práticas entre a cooperativa e seus terceiros de forma a tornar o gerenciamento 

destes vínculos mais seguro. Além disso, a implantação proporcionou a 

constatação e a aplicação de relevantes melhorias em controles internos e gestão de 

processos, tais como a sistematização do gerenciamento de contratos, permitindo o 

controle da eficiência dos recursos financeiros, e a padronização da forma de 

homologação e formalização da contratação de fornecedores de serviço. A 

documentação dos comprometimentos mínimos com as obrigações de terceiros e o 

acordo pela aplicação de multas foi de fundamental relevância para o controle destas 

relações. 

A definição de método para monitoramento e guarda dos registros de terceiros 

constitui-se também em um importante benefício da GRT. Essa determinação, além 

de possibilitar ações de prevenção de RTT poderá, em caso da constatação dessas 

ocorrências, demonstrar a existência de procedimentos de fiscalização dos contratos.  

Os levantamentos bibliográficos, sobre os conceitos e definições da 

terceirização, suas vantagens e restrições, assim como o gerenciamento dos riscos 

relacionados e a recente regulamentação no País, foram selecionados de acordo com 

os estudos mais representativos desta literatura na atualidade. 

Por meio do aprendizado gerado pela implantação e gerenciamento desses 

procedimentos na gestão de empresas terceiras em uma cooperativa médica, é 

possível concluir que o processo de GRT é aplicável a distintas organizações, mesmo 

fora do setor da saúde. No Brasil, frente ao cenário econômico atual, há a necessidade 

crescente de que as empresas adequem suas estratégias de forma a ampliar 

competitividade e melhorar resultados, desviando de suas estruturas de custos o ônus 

de ações reclamatórias trabalhistas que possam ser evitáveis. Diante da inexorável 

onda de práticas compatíveis com a terceirização de serviços nas empresas, facilitada 

ainda mais pela recente regulação, há evidente necessidade de instituírem-se 

controles nos mecanismos de gestão que proporcionem redução de riscos dos 

contratos terceirizados. 
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6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

No processo de gestão de riscos trabalhistas de terceiros, se faz necessário 

considerar que a avaliação das categorias de risco é uma ferramenta subjetiva. 

Portanto, o fato de um prestador ser considerado como de risco remoto a RTT, não 

elimina a possibilidade da ocorrência de perdas financeiras a cooperativa ou do 

prejuízo aos trabalhadores. Dessa forma, a falta de análise por documentos não 

disponibilizados pelos terceiros poderá ter limitado a avaliação de intervenções 

preventivas. Uma sugestão para essa situação seria a da classificação discricionária 

de risco elevado para os casos não analisados em decisão conjunta com o gestor do 

contrato ou com a área tomadora do serviço.  

Constituiu-se também como um limitador deste estudo o curto tempo de análise 

após a implantação, a fim de verificar os desfechos das últimas ações implantadas, 

assim como para acompanhar a efetiva execução das penalidades formalizadas. 

Dados anedóticos têm revelado, no entanto, a percepção de menor ocorrência de 

riscos trabalhistas e de maior capacidade de antecipação das situações de risco 

quando elas existem (observação do autor, 2019).  

Como sugestões de estudos complementares para dar continuidade ao 

trabalho desenvolvido recomenda-se abordar o impacto da Lei 13.467/17 nas 

reclamatórias trabalhistas de empresas terceirizadas. A gestão de riscos da 

terceirização deverá exercer função determinante neste período de transição, 

particularmente após a sanção da regulamentação. A mudança expõe a ocorrência 

de não conformidades, com geração de passivos, especialmente pela falta de 

jurisprudência nos primeiros anos de vigência da legislação e é possível observar-se, 

por essa razão, uma certa cautela entre empresários e escritórios de advocacia em 

relação às interpretações prováveis da Justiça do Trabalho em relação ao futuro 

próximo. Esse cenário tende a ser clarificado nos próximos poucos anos (observação 

do autor, 2019).  

Também se recomenda analisar as vantagens à implantação desta gestão 

avaliando a percepção dos trabalhadores terceirizados, pois a nova legislação 

determina que o trabalhador arque com custas processuais ou seja, efetue pagamento 

de valores entre 5% e 15% do valor da sentença em caso de perda da mesma. Essa 

mudança poderá impactar na busca de direitos, especialmente para causas mais 
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complexas. Dessa forma, com o monitoramento regular das obrigações trabalhistas e 

de segurança do trabalho, os contratantes têm a possibilidade de interferir junto aos 

prestadores de serviço quando da identificação de equívocos ou de quaisquer 

situações de risco para atuação preventiva, de forma a garantir que práticas e 

obrigatoriedades sejam cumpridas conforme a legislação, abreviando a insegurança 

dos trabalhadores e eliminando custos evitáveis relacionados à mão de obra. 
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APÊNDICE A – Organograma das áreas do Estudo de Caso 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Solicitação de prestação de serviços de terceiros  

  

1. Área do Solicitante  2. Data  

3. Solicitante do Orçamento  

4. Superintendência  

5. Local de Atendimento  

Destinado à Área Solicitante 

6. Descrição / Escopo do Serviço/ Recomendações Técnicas (Detalhamento e periodicidade do 

serviço) 

 

7. Sugestões de Fornecedores  
 

Destinado ao Núcleo de Compras 

8. Responsável pelas Informações:  

Data:  

9. Fornecedores / Cotações 

 

10. Fornecedor Selecionado  

11. Análise Documental  

 

12. Status de envio de documentação 

(  ) COM pendências ( ) SEM pendências 

13. Gestor Solicitante: (Necessário para encaminhamento 

ao jurídico) Data: / / 

14. Superintendente da área: (Necessário para encaminhamento 

ao jurídico) Data: / / 

Todos os campos deste documento são de preenchimento 
OBRIGATÓRIO. 

Após o término do processo de análise,  

este documento deverá ser enviado à Assessoria Jurídica 
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ANEXO B – Ficha de cadastro de fornecedores  

Dados de Identificação do Fornecedor  

Razão Social:       

 

 

Nome de Fantasia:       

 

 

CNPJ 

      

 

Inscrição Estadual  

      

 

Inscrição Municipal  

      

 Endereço       

 

 

Bairro       

 

 

Cidade       

 

 

Estado       

 

 

CEP       

 

 

E-mail        

 

Home Page:       

 Contatos de Faturamento  

Contato Financeiro       

 

 

Telefone (s):       

 

 

Referências para Análise de Crédito  

Banco Agência/Conta Contato/Telefone 

                  

Referências Comerciais 

Principais Fornecedores  

Razão Social CNPJ Contato/Telefone 

                  

Principais Clientes  

Razão Social CNPJ Contato/Telefone 

                  

Quadro Societário 

Sócios CPF/CNPJ 

            

            

 

 

 

 
Preenchimento Exclusivo  

Informações de Cadastro  

Data:       

 

 

Solicitante:       

 

 

Área do Solicitante:       

 Produto/Serviço a ser disponibilizado:       

A demanda será realizada por contrato?  

Sim (   ) Não (   ) 

A contratação envolve terceiros que atuarão dentro das dependências desta cooperativa? 

Sim (   ) Não (   ) 

 

 

Gerenciamento de Risco de Fornecedores 

Recomendado: Sim (   ) Não (   ) 

 

 

 

Observações:       
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Anexo C – Ficha de registro da análise de documentos  
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Anexo D – Análises recomendadas em documentação obrigatória 

 

 

 

Documentos Pontos  de Análise

Razão Social x CNPJ x Endereço 

Alvará x Atividades autorizadas para funcionamento

Alvará x Prazo x Validade 

Acordo x Vigência x Localidade x Data base

Acordo x Enquadramento categoria

Acordo x Cláusulas 

Acordo x Homologação

Acordo x Benefícios e adicionais praticados conforme categoria

Razão Social x CNPJ x Endereço 

Alvará x Atividades autorizadas para funcionamento

Alvará x Prazo x Validade 

Controle dos trabalhadores

Data de emissão x Validade

Certificado Conselho Regional  x Órgão emissor 

Capital Social x Lei 6019/74 Artigo 4º-D 

Sócios informados x Prestadores de serviços 

Contrato x Registro Junta x Data da ultima alteração 

Objeto Social x atividades prestadas 

Alterações x atualizações 

CNPJ x Situação ativa 

Atividade x Objeto Social 

Atividade x Prestação de Serviços 

Contrato x Vigência 

Contrato x Assinaturas das Partes 

Atividade CNPJ x Objeto de Contrato 

Cláusulas x Aplicabilidade da Gestão 

Dados do terceiro x Controle de terceiros da cooperativa

Vacinas 3 Doses  x Exigência  NR 32  

Dados do terceiro x Controle de terceiros da cooperativa

Data de emissão x Validade

Dados Fornecedor x Registro no Conselho Regional 

Registro do terceiro no conselho regional 

Registro da empresa no conselho regional  

Dados Fornecedor x CNPJ 

Funções contempladas x Atividades 

Data de emissão x Controle Validade/ Vigência 

Local Realização x Área da cooperativa

Responsáveis Técnicos x Assinaturas 

Riscos x Atividade Envolvida 

Dados Fornecedor x CNPJ 

Funções contempladas x atividade 

Data de emissão x Controle Validade/ Vigência 

Local Realização x Área  da cooperativa

Responsáveis Médicos x Assinaturas 

Controles x Atividade Envolvida 

Entrega dos itens x conforme PPRA x periodicidade 

Dados da ficha x assinatura empregado 

EPI x controle CA

Documentação Obrigatória -  Análises Recomendadas 

Ficha de EPI

CNPJ

Contrato de Prestação de 

Serviços / Aditivos 

Controle de Vacinação 

Registro no Conselho de 

Classe

PPRA 

PCMSO 

Alvará de Funcionamento 

Acordo Convenção Coletiva 

Alvará Sanitário 

Certificado de 

Responsabilidade Técnica 

Contrato Social / Atas 

alterações 
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Documentos Pontos  de Análise

Ano x Exercício Solicitado 

Informações x Apresentação de Lucro 

Ano x Exercício Solicitado 

Provisão pagamento cooperativa x Apresentação de Lucro x Faturamento 

Certidão x Órgão Emissor Conforme Estado do Fornecedor 

Razão Social x CNPJ 

Resultado x Nada Consta 

CND x Prazo x Validade 

Guia GPS Guia Recolhimento do INSS x Entrega

 Recolhimento da Guia GPS Valor x Recolhimento x Valores apurados no Resumo, Memória e SEFIP

Data do Pagamento x Prazo (20º dia)

Valores Folha x SEFIP x Recolhidos 

Código Recolhimento x CNAE x  Risco 

GPS - Retenção 11% Valor retenção x Valor conforme Resumo, Memória e SEFIP

GPS - Tipo de Empresa % Recolhido x Devido conforme classificação da Empresa

GPS - Memória de Cálculo Valores Apurados x Valor Recolhido x Rubrica SEFIP 

Salário x Acordo Coletivo

Salário x CTPS

Salário x Equiparação Salarial (mesma função) 

Líquido Folha x Líquido Comprovante Pagto

Salário x Pagamento Prazo 

Ponto x Qtd hras folha

% Folha x Acordo

Base de Cálculo x Hora Extra

Valor Pago x Base de Incidências

% Folha x Base Adicionais (mínimo)

% Folha x Base Acordo Coletivo

% Folha x Base Adicionais (salário)

% Folha x Base Acordo Coletivo

Folha x Tabela

Folha x Ficha de Registro (dependentes)

% Folha x Legislação

% Folha x Acordo

Qtde hora x Ponto

Acordo x Horário de Trabalho

Local de Trabalho x Legislação

Folha x Indicador Mês (base)

Horas Extras/Adicionais x Pagamento

Salário x Dias trabalhados

Férias x Incidência Encargos

Saldo salário x Reflexo Encargos

Férias Folha x Férias Pagas no Recibo prazo

Valores Pagos x Médias

Avos x Período (proporcionalidade)

Valores Pagos x Reflexo Encargos

Valor de Depósito x Base da Folha

Folha x Acordo x recolhimento 

Folha x Legislação

Contribuição Assistencial Folha x Acordo

Mensalidade Sindical Folha x Acordo

Folha x Acordo

Folha x Legislação

Folha x Contrato

Folha x Ponto

Folha x Legislação

Salário

Demonstração do Resultado 

do Exercício 

Relação Faturamento dos 

últimos 12 meses 

Certidão Negativa de Falência 

e Concordata 

Recolhimento GPS

Insalubridade

Periculosidade

Salário Família

Adicional Noturno

Horas in itinere

Faltas e Atrasos

DSR

Férias

13º Salário

FGTS

Contribuição Sindical

Benefícios (VT, VR, VA, AM e 

SV)

Hora Extra
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Documentos Pontos  de Análise

Folha x Ponto

Folha x Legislação

Ficha de Registro x Preenchimento dos Campos (Salário, Horário,Cargo e Opção do 

FGTS)

Salário da Ficha x Folha de Pagamento

Ficha x Assinatura do Empregador e Empregado

Horário da Ficha x Horário Ponto

Ficha de Registro x Preenchimento dos Campos (Salário, Horário, Cargo e Opção do 

FGTS)

Salário da Ficha x Folha de Pagamento

Ficha x Assinatura do Empregador e Empregado

Horário da Ficha x Horário Ponto

Admissão - CTPS 
Informações de Registro x Folha de Pagamento (Data de Admissão, Salário, Cargo e 

Opção do FGTS)

Data de Realização x Data de Admissão

Exames realizados x Exigência função e PCMSO

Periodicidade x PCMSO (Periódicos)

ASO x Assinatura Médico Responsável e Empregado

Verbas de Direito x Demonstrativo (horas extras, avos de férias e 13º, DSR, Adicionais 

de Riscos, etc.) conforme cálculos de folha. 

Pagamento x Prazo Legal

Descontos x Prazo Legal

Aviso de Dispensa Forma de dispensa x Tipo de aviso x Cálculo acima 1 ano de empresa 

Extrato FGTS - Rescisão Valor depósitos devido x Pagamento Multa

GRRF (Multa do FGTS) - RescisãoBase de Rescisão x Valor depositado

Data de Realização x Data de Demissão

ASO x Assinatura Médico Responsável e Empregado

Folha x Acordo

Folha x Contrato

Folha x Legislação

Forma Fornecimento x Legislação 

Folha x Legislação

Folha x Acordo

Benefícios - Fornecimento

Benefícios - Descontos

Faltas e Atrasos

Ficha de Registro de Admissão

Ficha de Registro de Admissão

Admissão - ASO

Termo de Rescisão

ASO - Rescisão


