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RESUMO 

Objetivo: O objetivo final desta pesquisa é apresentar um estudo analítico e comparativo entre 

níveis de engajamento, comprometimento organizacional afetivo e envolvimento dos 

profissionais terceirizados e profissionais empregados.  

Metodologia: Esta pesquisa pode ser definida como descritiva e quantitativa. Durante o estudo, 

aplicou-se um questionário eletrônico para os profissionais, terceirizados e empregados o qual 

está pautado em três escalas validadas por diversos autores. 

Resultados: Observa-se resultados estaticamente similares para profissionais terceiros e 

profissionais empregados nas três escalas aplicadas. 

Limitações: A pesquisa foi limitada ao universo de empregados de uma organização atuando 

no mercado nacional em segmento privado.  

Contribuições práticas: Através da pesquisa, torna-se possível avaliar possíveis efeitos da 

prática de terceirização em si e como elas afetam o engajamento, o comprometimento 

organizacional afeito e o envolvimento dos recursos humanos. 

Contribuições sociais: Para as organizações, levar em consideração fatores como 

engajamento, comprometimento organizacional afetivo e envolvimento durante processos de 

terceirização.  

Originalidade: Trata-se de uma pesquisa realizada no âmbito de uma organização com uma 

amostra obtido para o objeto do estudo.   

 

Palavras-chave: BPO, Comprometimento organizacional afetivo, Engajamento no trabalho, 

Envolvimento no trabalho, Recursos Humanos, Relações de trabalho, Serviços compartilhados, 

Terceirização. 

 

Categoria: Dissertação de Mestrado. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

Purpose: The final objective of this research is to present an analytical and comparative study 

between levels of engagement, affective organizational commitment and involvement of 

outsourced professionals and employed professionals. 

Methodology: This research can be defined as descriptive and quantitative. During the study, 

an questionnaire was applied to the participants, outsourced workers and employees, which is 

based on three scales validated by several authors. 

Findings: Statically similar results are observed for outsourced professionals and employed 

professionals in all three scales applied. 

Research Limitations: The research was limited to the universe of employees hired in the same 

organization, operating in the national market in the private sector. 

Practical Limitations: Through this research, it becomes possible to assess possible effects of 

outsourcing practice itself and how they affect engagement, organizational commitment and 

the involvement of human resources. 

Social Implications: For organizations, take into account important factors such as 

engagement, affective organizational commitment and involvement during outsourcing 

processes. 

Originality: This is a survey carried out within an organization with a sample obtained for the 

object of study. 

 

Keywords: BPO, Affective organizational commitment, Work Engagement, Work 

Involvement, Human Resources, Labor Relations, Shared Services, Outsourcing. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

No nível de evolução da quantidade de informações e em relação à velocidade nas quais 

elas são disseminadas interruptamente por vários meios de comunicação, hoje, o maior desafio 

para as organizações é a forma com que irão reagir a essas constantes mudanças em um mercado 

informatizado e globalizado, que exige das organizações um alto nível de manutenção de 

competitividade. Segundo Drucker (2007), as empresas estão vivenciando uma corrida para 

obter competência e vantagens competitivas, seja por meio de adaptações, seja com 

implementações de novas estratégias. 

Dentro desse processo, destacou-se a terceirização como uma técnica administrativa que 

possibilita a busca constante por maior produtividade, elevação do nível de qualidade e redução 

de custos (QUEIROZ, 1998). A terceirização de serviços é uma tendência em que as empresas 

decidem aplicar mão de obra especializada de outras firmas em um conjunto de áreas internas. 

As áreas cuja adesão a esse tipo de terceirização está mais comum são os serviços de vigilância, 

segurança patrimonial, recepção, limpeza e manutenção (PIRES, 2019).  

Para Costa e Oliveira (2019), as terceirizações acontecem nas organizações publicas e 

privadas como uma resposta a necessidade da flexibilização das relações de trabalho. A 

terceirização de processos de negócios (business process outsourcing) não é uma estratégia 

passageira, irrelevante ou isolada. Desde a década de 40, as empresas que adotam essa prática 

multiplicaram-se mundialmente. Por ora, os dois grandes motivos para tal fenômeno são dois: 

redução de custos; e aumento de desempenho na atividade-fim (core business) da empresa. 

Todavia, existem registros de empresas cujo processo de terceirização chegou a ser revertido 

por conta de não sucessos ou quedas significativas de desempenho (GIRARDI, 1999).  

Boas práticas de gestão estratégica de pessoas e medidas para promover engajamento 

dos funcionários podem influenciar positivamente o clima organizacional. Tais práticas 

também podem contribuir para gerar vantagem competitiva (ALBRECHT et al., 2015). Neste 

trabalho, apresenta-se um estudo descritivo e quantitativo realizado em uma empresa do setor 

de serviços com ponto de vista de engajamento como medida relevante para estratégia e 

recursos humanos da organização.  
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1.2 OBJETIVO DO ESTUDO 

O objetivo final desta pesquisa é apresentar um estudo analítico e comparativo entre 

níveis de engajamento, comprometimento organizacional e envolvimento dos profissionais 

terceirizados e profissionais não terceirizado. Para tanto, aplicou-se um questionário eletrônico 

para esses profissionais, o qual está pautado em três escalas validadas por diversos autores, 

quais sejam:  

1.3 MÉTODO DO ESTUDO 

O estudo foi realizado entre profissionais terceirizados, colaboradores de um projeto de 

Business Process Outsourcing (BPO) e profissionais atuantes em outras áreas internas da 

empresa.  

A companhia em questão é uma organização de grande porte, atuante em todo território 

nacional, com faturamento anual que ultrapassa 150 milhões. O projeto de BPO foi contratado 

por uma empresa multinacional, um dos maiores players, em âmbito nacional, no setor de 

tecnologia e telecomunicações.  

O BPO envolveu a contratação de cerca de cem colaboradores, em diversos estados do 

Brasil, atuando em departamento de suporte para as áreas de atividade fim da empresa.  

Durante o processo de contratação, o contratante, estabeleceu em minuta benefícios e 

salários condizentes com as funções e similares aos valores praticados para os profissionais 

próprios.   

Esta pesquisa utilizou-se desse cenário para mensurar níveis de engajamento, 

comprometimento organizacional afetivo e envolvimento com o trabalho.  

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O estudo tem por objetivo buscar dados e comparar os impactos causados em 

engajamento, comprometimento organizacional afetivo e envolvimento dos trabalhadores pelo 

processo de terceirização de serviços em organizações privadas.  

Limita-se à busca desse conhecimento e, portanto, não aborda métodos para implantar 

a terceirização em uma determinada organização.   
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A amostra é composta por profissionais terceirizados e não terceirizados que atuam em 

diversos estados do Brasil, sendo o contratante uma das maiores empresas do setor de 

telecomunicações atuando em cenário nacional.  

Outra delimitação a ser pautada é o tamanho da amostra, que, por sua vez, é pequena 

em relação a outros estudos. Desse modo, não é possível generalizar as conclusões obtidas a 

partir dos dados. 

1.5 JUSTIFICATIVA OU RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

A pesquisa busca, de forma analítica, investigar se a tendência de terceirização resulta, 

de alguma forma, em impactos significativos resultantes em diferentes níveis de engajamento, 

comprometimento organizacional afetivo e envolvimento dos trabalhadores.  

Dada a relevância do tema, terceirização e engajamento, verifica-se uma oportunidade 

única para investigar mais afundo as implicações do processo de terceirização nas organizações.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo, abordam-se os principais tópicos acerca do tema do estudo, assim como 

a bibliografia dos autores especializados, que serviram como base para fundamentação da 

dissertação. 

O estudo inicia com apresentação do atual cenário econômico nacional e das estratégias 

utilizadas pelas organizações, tais como os dados que foram atingidos a partir da aplicação 

dessas táticas. A principal estratégia, que foi objeto de estudo, é a terceirização das relações de 

trabalho como uma alternativa para as reduções drásticas do efetivo, forçadas pela crise 

econômica.  

2.1 O CONCEITO DE TERCEIRIZAÇÃO  

O termo terceirização é originado da palavra latina tertius, que significa “um estranho 

na relação entre dois indivíduos” (FARIA, 1962, p. 993).  Trazendo isso para a realidade,  

compreende  os  ajustes  pelos  quais  se  almeja  a  locação de serviços e a contratação de 

pessoal por interposta pessoa para que sejam cumpridas necessidades transitórias ou 

permanentes do serviço (GARCIA, 2006). Em síntese, o processo de terceirização é a 

externalização de uma área produtiva, ou seja, em vez de uma empresa desempenhar uma 

determinada atividade, contrata-se uma empresa terceira (intermediária), que terá como 

obrigação a função que, em princípio, caberia à empresa tomadora dos serviços executar 

(GOMES; LUZ, 2012).  

Segundo Frez e Mello (2017), a terceirização é uma estratégia empresarial muito 

comum nas organizações privadas. A organização que decide pela terceirização de um 

departamento ou área interna paga uma empresa terceira para que sejam fornecidos 

trabalhadores para prestação de serviço naquela área ou atividade, estabelecendo assim uma 

relação triangular na qual a empresa contratada fica responsável pelo gerenciamento dos 

trabalhadores terceirizados, pela folha de pagamento e pelas obrigações trabalhistas. Esse tipo 

de relação geralmente se estabelece em via de contratos temporários, isto é, os serviços são 

prestados de forma provisória pelos trabalhadores, que, por sua vez, não têm relação direta com 

a organização que contratou o serviço temporário, e sim, com a empresa que realizou o vínculo 

trabalhista e vendeu os serviços (ALVES, 2014). Cabe salientar ainda que, sobretudo após a 

reforma trabalhista, tais vínculos nem sempre são verdadeiramente temporários, haja vista que 
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existem funcionários que trabalham de forma temporária por anos a fim de evitar vínculo 

trabalhista ou porque são de uma área que não é o foco da empresa. 

Do ponto de vista estratégico, a técnica de terceirização consiste na ideia principal de 

que demandas secundárias da organização passam a ser executadas por terceiros. Dessa forma, 

a organização pode concentrar esforços em seu core business. Esse viés estratégico está pautado 

na procura constante das empresas por gerar-se vantagem competitiva, qualidade e redução de 

custos frente a uma competição – significativamente maior hoje – em um mercado globalizado 

(GIOSA, 1997). Segundo Silva (1997), essa técnica é assim definida:  

[...] transferência de atividades para fornecedores especializados, detentores de 
tecnologia própria e moderna, que tenha esta atividade terceirizada com sua atividade-
fim, liberando a tomadora para concentrar seus esforços gerenciais em seu negócio 
principal, preservando e evoluindo em qualidade e produtividade, reduzindo custos e 
ganhando em competitividade (SILVA, 1997, p. 30). 

Segundo Drucker (2007), desde que se iniciaram, os processos de terceirizações 

passaram por mudanças. Inicialmente, suas principais características enquadravam a 

terceirização como uma modalidade de parceria em que as empresas se uniam para alcançar 

redução de custos e aumento de qualidade. Todavia, com as mudanças do mercado e a evolução 

nos mecanismos de gestão, esse processo vivenciou mudanças para moldar-se às novas 

exigências das empresas. Os primeiros e principais tipos de terceirização são:  

 

i. Modelo de parceria: a parceria entre organizações foi o começo do processo. Nesse 

modelo, duas ou mais empresas juntam-se para a fabricação de um determinado 

produto. As companhias envolvidas firmam um contrato com o objetivo de fornecer 

determinadas peças ou componentes que farão parte do produto. Os trabalhadores 

exercem suas funções no âmbito da empresa em que estão subordinados, não 

existindo, portanto, subordinação às empresas parceiras. Por conta de partes das 

etapas de fabricação de um produto serem direcionadas a outros executores, 

acontece uma redução significativa na estrutura operacional da companhia. Setores 

que executam a manufatura de componentes específicos são desativados. Para que 

a parceria se desenvolva, é essencial que exista padronização e normas que 

perpetuem a qualidade dos produtos, a manutenção dos preços, o cumprimento dos 

prazos de entrega e a quantidade mínima de produção. As organizações devem estar 

em sintonia porque, se uma delas não produzir o que se é esperado, todas as demais 

serão prejudicadas (COSTA, 2016). 
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ii. Pseudo-parceria: difere-se da parceria, uma vez que há uma ligação hierárquica entre 

as organizações, dentre as quais as mais frágeis submetem-se a condições impostas 

pelas maiores. Constata-se que, por meio dessa modalidade de terceirização, as 

empresas devem ter liberdade para o exercício das suas atividades. O contrato não 

poderá inviabilizar a atividade de alguma destas (CHIAVENATO, 2006). Algumas 

organizações buscam intencionalmente livrar-se de encargos trabalhistas advindos 

com a contratação direta, sem se desfazerem de seus empregados. Dividem-se em 

outras, em que passam a direção das demais empresas a alguns funcionários, 

submetendo-os à empresa principal, não lhes concedendo o pleno poder de 

administração. Diante do exposto, chega-se à conclusão de que essa forma burla os 

direitos trabalhistas e prejudica a relação empregatícia, ferindo os direitos dos 

trabalhadores (PINTO JUNIOR, 2006). 

iii. Prestação de serviços: enquanto, na terceirização de fornecimento (parceria e 

pseudo-parceria), tinha-se a circulação de bens (produtos fornecidos pelos 

parceiros), essa modalidade caracteriza-se pelo objeto do contrato ser o intercâmbio 

entre funcionários. Constata-se que há pessoas que prestam serviços a várias 

companhias, sem vínculo empregatício, somente perante a empresa prestadora de 

serviços. Essa modalidade de terceirização é subdividida em três tipos: contrato de 

empreitada; cooperativas de trabalho; e trabalhos avulsos (GIOSA, 1993).  

 

Segundo Basso (2007), ainda é possível considerar a terceirização em dois tipos 

diferentes: 1) aquele tipo de serviço terceirizado ou manufatura de componentes que são 

delegados a uma outra organização no mesmo país de origem, podendo ser dentro ou fora da 

empresa tomadora – denominada outsourcing; 2) um segundo tipo seria uma empresa tomadora 

de serviço ou fabricação de componentes entregues a uma empresa no exterior, terceirização 

denominada como tipo offshoring. A terceirização offshoring ganha destaque nos segmentos de 

call center e helpdesk (IT) para países onde a relação custo x benefício torna viável 

economicamente a transação (AZEVEDO, 2015). 

2.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO DA TERCEIRIZAÇÃO 

Haja vista o grande desafio ocasionado pela competitividade, as empresas comprovam 

a necessidade de contratar terceiros para que possam concentrar toda a sua energia na atividade-
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fim (POLONIO, 2000). É de comum conhecimento que maior celeridade empresarial resulta 

em maior produtividade e qualidade do produto final (POLONIO, 2000). 

Ao optar pela terceirização em alguns dos segmentos, a empresa tomadora dos serviços 

deve adotar medidas estratégicas, rever alguns conceitos, elaborar uma nova filosofia 

organizacional, estudar o plano de investimentos da empresa, conscientizar todos do corpo 

funcional, inclusive – e principalmente – os da alta administração, acerca das tendências 

adotadas em razão da adoção da terceirização (POLONIO, 2000). 

Para Queiroz (1998), a terceirização é uma técnica administrativa que permite 

estabelecer um processo de transferência de escopo a terceiros, provendo assim apoio ao escopo 

de sua atividade-fim. Essa técnica administrativa beneficia-se dos fatores externos, isto é, 

quando existe mão de obra qualificada no mercado, que excede em qualidade os recursos 

internos. Naturalmente, o processo de terceirização abre caminho para que a organização se 

concentre em seu modelo de negócio, isto é, em seu objetivo final.  

 

A seguir, destacam-se os principais motivos pelas quais as vantagens da terceirização 

são grandiosas, segundo Serra (2003): 

 

a) maior especialização nos serviços a serem prestados; 

b) grandes ofertas de emprego, bem como maiores investimentos em empresas com o 

intuito de terceirizar; 

c) qualificação na prestação dos serviços, para a satisfação dos clientes, e controle 

maior na prestação de serviços, pois através de uma administração competente, a 

efetuação das atividades será feita com maior empenho; 

d) experiência profissional e investimento na capacitação dos profissionais; 

e) crescimento empresarial e nos lucros, gerando maior investimento no 

empreendimento; 

f) redução de custos na especialização dos profissionais; 

g) transferência da tecnologia para as empresas terceirizadas fornecidas pelas empresas 

prestadoras de serviço; 

h) redução nas custas de manutenção dos equipamentos laborativos e garantia de 

qualidade dos serviços prestados; e 

i) crescimento no empreendimento, sem investimentos grandiosos. 
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Um segundo cenário em que se considera a terceirização é durante flutuações de 

demandas ocasionadas por fatores externos. Ou seja, quando uma empresa enfrenta picos de 

demanda que excedem sua capacidade de produção, pode ser mais vantajoso economicamente 

atender demandas por meio da terceirização via contratação de profissionais temporários 

(DAROS, 2003) 

Outro caso em que se pode requerer aumento na capacidade de produção ocorre por 

fatores internos, tais como emergências, defeitos técnicos ou problemas com os empregados 

fixos. A seguir, a Figura 1 mostra a relação entre produção e demanda, segundo Bezerra (1994 

apud DAROS, 2003, p. 19). 

Figura 1 - Gráficos relação produção x demanda 

 
Fonte: Bezerra e Brito (1994 apud DAROS, 2003, p. 19). 

Sobre as principais desvantagens em relação à terceirização para com as empresas, 

Giosa (1993) elenca as seguintes: 

 

a) não continuação das atividades prestadas a uma determinada empresa devido à 

rotatividade dos empregados; 

b) independência entre a empresa contratada e a terceirizada quando há escassez na 

capacitação operacional; 

c) dificuldade na consolidação de parcerias entre as empresas e burocracia na 

formalização dos contratos; 

d) desrespeito com os direitos trabalhistas; 

e) conservadorismo e resistência; 

f) lide entre os sindicatos; e 

g) fornecedores sem a qualificação desejada. 
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2.3 SURGIMENTO E EVOLUÇÃO DA PRÁTICA DE TERCEIRIZAÇÃO NO 

MUNDO 

A terceirização como estratégia empresarial foi alavancada no período da Segunda 

Guerra Mundial, com o toyotismo, sistema de produção industrial japonês cuja principal 

característica é a chamada flexibilização da produção, que tem por essência a básica adequação 

da produção e estocagem dos produtos a partir da demanda de consumo. Nesse sistema 

produtivo, externaliza-se a produção de certos itens, passando a terceiros a tarefa de fabricar 

partes de seu produto final, cabendo à empresa toyotista fabricar apenas o esqueleto do 

automóvel. Esse sistema de produção beneficia a empresa em relação às reduções de custos 

com verbas trabalhistas aos empregados, bem como com redução de custos operacionais, como 

consumo de eletricidade e insumos. Pode-se dizer que o toyotismo alavancou a terceirização 

como estratégia empresarial, sendo a primeira vez que foi possível registrar impactos 

econômicos e sociais significativos a partir do uso dessa estratégia de forma massiva (GOMES; 

LUZ, 2012).  

Todavia, o surgimento da prática de terceirização como estratégia empresarial não foi 

advindo do movimento toyotista, mas sim, no período da Segunda Guerra Mundial. Durante o 

período de guerra, a alta demanda de produtos bélicos, criada por Estados Unidos e aliados, 

resultou em um fenômeno de terceirização muito significativo por parte da indústria bélica 

global da época. Tornou-se necessário que as empresas do ramo focassem seus investimentos 

e ativos em desenvolver novas tecnologias e aprimorar as armas existentes. Para isso, a indústria 

de armamentos optou por terceirizar serviços básicos, como limpeza de armamentos, 

conservação e estocagem (GOMES; LUZ, 2012). 

Uma pesquisa survey, conduzida em 2011 por uma empresa privada, analisou empresas 

em 16 países, das quais, mais de 50% possuíam faturamento anual acima de 5 bilhões de 

dólares. A referida pesquisa buscou identificar características que as organizações possuíam 

sobre processos de terceirização de processos (BPO). A pesquisa demonstrou um número 

expressivo acerca da quantidade de empresas com processos terceirizados (96%), como mostra 

a Figura 2, a seguir. Outro dado interessante apresentado foi que a maior parte das organizações 

(69%) iniciou um processo de terceirização no período entre o início e até três anos após o start-

up (ACCENTURE, 2011).  
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Figura 2 - Se a organização possui serviços terceirizados, a que ponto tomou essa decisão? 

 
Fonte: adaptado de Accenture (2011). 

Como é possível observar a seguir, na Figura 3, a pesquisa (ACCENTURE, 2011) 

demonstra que a prestação de serviços no setor de Tecnologia da Informação (TI) ainda é o 

serviço mais demandado (75%), seguido pelo setor de finanças (58%).  

Figura 3 - Quais serviços típicos estão sendo terceirizados atualmente? 

 
Fonte: adaptado de Accenture (2011). 
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2.4 SURGIMENTO E EVOLUÇÃO DA PRÁTICA DE TERCEIRIZAÇÃO NO BRASIL 

No Brasil, a terceirização somente se tornou regulamentada para organizações privadas 

em 1974, com a lei do trabalho temporário, Lei nº 6.019/74. Antes disso, no modelo 

predominante nas organizações, mantinha-se o vínculo bilateral empregado-empregador. 

Somente após a regulamentação é que houve o surgimento da relação trilateral, terceirizante 

(GOMES; LUZ, 2012). 

Segundo Gaigardi (2018), a terceirização nas empresas brasileiras acontece nas mais 

diversas atividades. Mas, em geral, existe uma predominância maior da terceirização na 

contratação de serviço nas seguintes áreas: 

 

a) Segurança patrimonial e vigilância; 

b) Manutenção predial e industrial; 

c) Limpeza e conservação; 

d) Telemarketing; 

e) Gerenciamento de mão de obra; e 

f) Helpdesk. 

 

Em 2014, a Central Única dos Trabalhadores (CUT, 2014), em conjunto com o 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos publicaram o dossiê 

intitulado Terceirização e Desenvolvimento: uma conta que não fecha, contendo dados sólidos 

sobre a terceirização no Brasil. O documento, apresentado em 2011, menciona pesquisa 

realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), que apontou que 91% das empresas 

que optam por terceirização têm exclusivamente a intenção de redução de custos fixos e que 

apenas 2% dessas empresas buscam a terceirização para obter empresas parceiras com 

especialização técnica no negócio (CUT, 2014).  

Segundo a CUT e o DIEESE (CUT, 2014), as empresas terceirizadas contratam parte 

da população mais vulnerável no mercado de trabalho: imigrantes, jovens, migrantes, mulheres 

e negros. Esses trabalhadores, por falta de opção, se submetem a empregos com menor faixa 

salarial e acabam sendo contratados por essas empresas terceirizadas, cujo principal objetivo é 

fornecer uma redução de custos para a empresa contratante.   

O dossiê elaborado pela CUT e pelo DIEESE (CUT, 2014) traz números 

impressionantes. Como pode-se observar na Figura 4, a seguir, o levantamento realizado pelas 
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duas instituições indica que o número de trabalhadores terceirizados é de 26,8% do total do 

mercado formal de trabalho, totalizando cerca de 12,7 de milhões de assalariados. 

Figura 4 - Distribuição dos trabalhadores em setores tipicamente terceirizados e internalizados em 2013 

 
Nota: gráfico elaborado com base nos dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 

Fonte: CUT (2014, p. 13). 

Já a Figura 5, a seguir, demonstra, em três indicadores (remuneração média, jornada de 

trabalho semanal e tempo de emprego médio), a comparação entre trabalhadores de empresas 

contratantes e trabalhadores de empresas terceirizadas. Os dados são de 2013 e apontam uma 

diferença significativa entre os dois fatores de comparação, indicando que trabalhadores de 

empresas terceirizadas possuem carga horária maior com salários e tempo de permanência no 

emprego menores em relação aos trabalhadores de empresas contratantes (BRASIL, 2013).  

Figura 5 - Condições de trabalho e terceirização em 2013 

 
Nota: gráfico elaborado com base nos dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 

Fonte: CUT (2014, p. 14). 

2.5 O IMPACTO DAS TERCEIRIZAÇÕES NA ESTRATÉGIA E PERFORMANCE DAS 

ORGANIZAÇÕES 

Terceirização é uma técnica administrativa, amplamente difundida, que envolve a 

necessidade planejamento gerencial para determinar sua aplicabilidade. Atividades que não 

pertencem ao core business da empresa devem ser direcionadas para especialistas (ALVAREZ, 
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1996). Assim, esta seção aborda os principais impactos da utilização dessa técnica nas 

organizações. 

2.5.1 Impactos para o modelo de negócio 

A maioria dos empreendedores tem a terceirização como uma alternativa eficaz de 

flexibilização empresarial, que traz maior qualidade, produtividade e competitividade ao 

mercado, assim como mais satisfação para os clientes em geral (QUEIROZ, 1998). Entretanto, 

um dos impactos negativos que podem advir de um processo de terceirização mal planejado é 

que atividades outrora transferidas podem tornar-se estratégicas (CERUTTI et al., 2003). 

Portanto, para evitar impactos negativos para a organização, a estratégia adotada no processo 

de terceirização deve focar em atividades consideradas acessórias – também denominadas 

atividades-meio (POLONIO, 2000). 

Com a opção pela terceirização em alguns dos segmentos, a empresa tomadora dos 

serviços deve adotar medidas para evitar perda de controle estratégico. Além disso, deve 

também se proteger contra perda de eventual know-how e de capital intelectual com a 

terceirização da mão de obra (CERUTTI et al., 2003).  

2.5.2 Os principais erros nos processos de terceirização 

A implementação da técnica de terceirização precisa ser planejada e executada de forma 

estratégica. Nesse sentido, Barthélemy (2004) realizou um estudo com base em uma análise 

profunda de 91 empresas europeias e norte-americanas, com o objetivo de determinar os 

principais erros das organizações ao iniciar processos de terceirização. Segundo o autor, o 

principal erro das empresas ao iniciar as terceirizações é pensar somente na redução de custos 

e esquecer que atividades principais (core business) não deveriam ser terceirizadas: “Para 

determinar as atividades que podem ser melhor desempenhadas por fornecedores externos, é 

necessário compreender onde se originam as vantagens competitivas da empresa” 

(BARTHÉLEMY, 2004, p. 65). 

As atividades baseadas em recursos e potenciais (atividades core) não devem ser 

terceirizadas devido a dois motivos principais: 1) a empresa assume o risco de perder sua 

vantagem competitiva ao transferir potencial e recursos para a empresa prestadora de serviços; 

e 2) desperdiça-se a principal vantagem da técnica de terceirização, que é reduzir o dispêndio 
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de tempo e recursos em atividades secundárias, e pode-se focar nas atividades-fim (GIOSA, 

1997). 

Segundo Oliveira (2009), uma organização que possui objetivo de tornar-se competitiva 

e ter empregados terceirizados capacitados e motivados precisa garantir que a empresa 

prestadora de serviços contratada tenha uma cultura compatível com a realidade cultural da 

organização contratante. Portanto, outro fator crucial para evitar erros em um processo de 

terceirização é a escolha da empresa de prestação de serviços contratada.  

Para Barthélemy (2004), uma escolha de fornecedor motivada apenas por questões de 

redução de custos (preço) pode ser um erro fatal para a organização que decide terceirizar. Em 

seu estudo, o autor elenca exemplos de organizações que selecionaram prestadoras 

considerando apenas o lance mais baixo pelo contrato de prestação de serviços, o que resultou 

em prejuízos consideráveis para a contratante.  

A terceirização é uma estratégia para que as empresas possam reduzir custos, 

aumentarem o desempenho e focarem seus limitados recursos em seu core business. Entretanto, 

quando uma empresa terceiriza atividades que não deveriam ser terceirizadas, escolhe 

fornecedores errados e redige um contrato pobre, a probabilidade de sucesso é quase nula. Para 

obter sucesso em um processo de terceirização, as organizações precisam, antes da 

implementação, focar em planejar o processo durante todas as etapas e evitar cometer os erros 

previamente citados (OLIVEIRA, 2009). 

2.5.3 Impacto financeiro 

A terceirização vem sendo considerada uma estratégia que produz reduções de custos 

para as organizações e só́ acontece em situações especificas. É importante ressaltar também os 

custos de mudança, incorridos quando se transfere uma atividade para um terceirizado, tais 

como os custos de escolha do fornecedor, com as negociações, reorganizações e com a 

fiscalização do cumprimento do contrato (QUELIN; DUHAMEL, 2003).  

A economia dos custos de transação coloca o problema da organização econômica 
como um problema de contratação. Uma determinada tarefa deve ser realizada. Ela 
pode ser organizada em qualquer uma entre as diversas formas alternativas. Aparatos 
explícitos ou implícitos de contratos e de suporte estão associados com cada uma 
delas. Quais são esses custos? (WILLIAMSON, 2012, p. 17). 

Segundo Oliveira (2009), a terceirização pode ser definida como uma técnica 

administrativa que possui vantagens a serem exploradas. O autor refere que a organização que 
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opta por utilizar essa técnica deve levar em consideração também os custos e as dificuldades 

para efetivar contratos com empresas prestadoras de serviço.  

Os custos de transação são aqueles que ocorrem para que a transação seja efetivada. 

Exemplo de custos de transação são: preparação e formalização dos contratos durante a fase de 

negociação; custos relacionados à coordenação; e monitoramento das atividades executadas 

pela terceirizada (DAROS, 2003). Nesses custos, deve-se levar em consideração a alocação de 

recursos próprios da organização para desenhar as especificações de quantidades, qualidades, 

Key Performance Indicators (KPIs), objeto do escopo de serviço etc.  

A organização precisa atentar para que possua recursos internos necessários para 

desenhar o processo e o fluxo, e, posteriormente, fiscalizar as atividades. Caso o custo para 

essas etapas seja inviável economicamente, pode ser mais vantajoso abandonar o processo de 

terceirização (FIGUEIREDO, 2015). Para Garcia (2006), o fator mais impactante acerca da 

terceirização em organizações é a redução de custos com encargos trabalhistas, uma vez que o 

Brasil situa-se no topo dos países com maiores despesas com encargos para contratações de 

trabalhadores.  

Os estudos de Pastore (2005) trazem à tona uma realidade extremamente difícil, que é 

empreender no Brasil, tendo em vista os altíssimos custos com encargos trabalhistas, que 

chegam a atingir mais de 100% sobre o valor do salário repassado ao trabalhador. O autor ainda 

realiza uma pesquisa para demonstrar uma comparação do valor de encargos trabalhistas em 

diferentes países, como mostra a Tabela 1, a seguir, cujos dados foram atualizados em 2004. 

Tabela 1 - Despesas de contratação em países selecionados 

    (continua) 
Países % Sobre o Salário 

Brasil 103,46 

França 79,7 

Argentina 70,27 

Alemanha 60 

Inglaterra 58,3 

Itália 51,3 

Holanda 51 

Uruguai 48,06 

Bélgica 45,4 

Paraguai 41 

Japão 11,8 
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              (conclusão) 

Países % Sobre o Salário 

Dinamarca 11,6 

Tigres Asiáticos (média) 11,5 

Estados Unidos 9,03 

Fonte: adaptado de Pastore (2005). 

Segundo Perissé (2012), outros fatores importantes advindos do processo de 

terceirização são os processos judiciais contra a empresa tomadora de serviços, por 

responsabilidade solidária, alto turnover dos empregados terceirizados, uma qualificação 

muitas vezes insuficiente para fazer frente aos desafios da prestação de serviços, entre outros. 

Em aspectos gerais, no que se tange à competitividade organizacional, Cerutti et al. 

(2003) listam os principais fatores:  

 

a) Administração de recursos humanos: promove redução significativa de gastos com 

a contratação e administração de pessoal, que geram despesas com salários, encargos 

e outros custos indiretos como transporte, luz, água etc.  

b) Contratações e demissões: a terceirização permite aumentar ou diminuir o quadro 

da empresa sempre quando necessário, sem a necessidade de assumir custos com 

processos seletivos, treinamentos, demissões etc. 

c) Espaço físico: redução de custos de locação, manutenção e, aquisição de material de 

escritório. 

d) Hardware e software: elimina custos com compra, conservação e modernização de 

grandes equipamentos de telefonia e de informática, bem como dos seus sistemas 

operacionais. A exemplo, a grande tendência é de terceirização dos setores de 

processamento de dados, helpdesk e callcenter. 

2.6 IMPACTO DA TERCEIRIZAÇÃO PARA OS RECURSOS HUMANOS 

2.6.1 Boas práticas de gestão estratégica de pessoas para os Recursos Humanos 

Boas práticas de gestão estratégica de pessoas contribuem para aumentar níveis de 

engajamento e, consequentemente, para criar vantagem competitiva para as empresas. No nicho 

de boas práticas de gestão estratégica de pessoas, destacam-se as principais práticas: 1) 

treinamento, capacitação e desenvolvimento de pessoal; 2) investimento em recrutamento e 
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processos seletivos; 3) foco em pluralidade, socialização e heterogeneização da força de 

trabalho; 4) gestão de performance de Recursos Humanos (ALBRECHT et al., 2015).  

Para Schaufeli e Salanova (2007), desenvolver funcionários no decorrer de suas 

carreiras é um fator crucial para manter os profissionais engajados, o que remete à importância 

do investimento em treinamentos. A análise de Halbesleben (2010) demonstra que engajamento 

está associado a melhores níveis de comprometimento. Já o estudo de Guest (2011) indica 

outputs positivos de modelos de gestão estratégica de pessoas: 

 

a) aumento na motivação dos profissionais; 

b) maior colaboração; 

c) comprometimento; 

d) qualidade nas entregas; e 

e) sentimento de pertencimento. 

 

Para organizações que não investem em frameworks de gestão estratégica de pessoas, o 

resultado é inverso: percebem-se índices maiores de absenteísmo, turnover, conflitos e 

reclamação de clientes (GUEST, 2011). 

2.6.2 Impacto da terceirização em recursos humanos 

Conforme assevera Pastore (2005), a precarização ocorre em grande parte do trabalho 

terceirizado.  Profissionais   contratados   trabalham   junto   com   empregados   da   empresa   

contratante, em condições muito inferiores. Trata-se de uma terceirização que busca, única e 

exclusivamente, o menor custo do fator trabalho. Ou seja, há que se distinguir a terceirização 

bem feita da mal feita. A segunda acarreta prejuízos não somente para os trabalhadores, como 

também para as empresas contratantes, enquanto a primeira é um exemplo a ser seguido.    

De forma geral, Cerutti et al. (2003) elencam os principais impactos que um processo 

de terceirização pode incidir sobre os recursos humanos da organização: 

 

a) Desmotivação e resistência dos empregados internos, geradas pelas instabilidades 

associadas ao processo de terceirização. 

b) Queda de produtividade, ansiedade gerada por rumores e ameaças de demissões 

agravados pela demora ou falta de informações. Incluem-se também a insegurança 
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e a incerteza em relação ao futuro dos funcionários que permanecem na organização 

após a terceirização.  

c) Ressentimentos relativos ao antigo empregador no caso de transferência de pessoal.  

d) Surgimento de disputas entre o pessoal interno e o terceirizado.  

e) Menor dedicação e envolvimento por parte do subcontratado, provocados pela alta 

rotatividade do pessoal. Funcionários mais bem qualificados e mais requisitados 

pelo mercado têm a opção de escolher onde trabalhar. 

f) Perdas dos direitos do trabalhador, já que algumas prestadoras de serviços não 

cumprem suas obrigações trabalhistas. Alguns empregadores trocam direitos 

trabalhistas por salários mais altos. 

2.6.3 Diferenças entre relações de trabalho formal e terceirizado no Brasil 

Ao observar o cenário nacional, tem-se a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

que foi sancionada em 1º de maio de 1943, época em que o fenômeno da terceirização não era 

corriqueiro no Brasil. A CLT brasileira faz menção a dois tipos de subcontratação de mão de 

obra, que são as subempreitadas (art. 455) e empreitadas (art. 652, “a”, III). Essas 

subcontratações fogem do modelo clássico bilateral de contratação direta e originam o modelo 

trilateral de contratações: as terceirizações (FIGUEIREDO, 2015).  

Posteriormente à CLT, outras legislações foram surgindo para regulamentar as relações 

de trabalho terceirizado, como a lei do trabalho temporário, de 1947, e a Lei nº 6.019/74, que 

autorizava a contratação de terceiros de forma permanente (DELGADO, 2003). Já a partir da 

década de 1990, com a globalização dos mercados, o aumento da competitividade e o avanço 

tecnológico, verificou-se a necessidade de as empresas desenharem novos esquemas 

organizacionais para obterem uma flexibilização nas relações de trabalho. Essa nova estrutura 

permitiu redução do quadro de funcionários (downsizing) com a eliminação de contratações 

diretas via terceirização de atividades (MANDARINI; ALVES; STICCA, 2016). 

Segundo Figueiredo (2015), de forma geral, a contratação direta de profissionais para a 

organização é um processo mais complexo e custoso em comparação com a terceirização.  Para 

obter o custo de uma contratação direta com vínculo empregatício normal, é necessário incluir 

vários fatores, tais como: 
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a) Uniformes: segundo o Precedente Normativo nº 115 do Tribunal Superior do 

Trabalho (BRASIL, 1998), torna-se obrigatório o fornecimento gratuito de 

uniformes aos colaboradores. 

b) Treinamentos: para algumas atividades, são obrigatórios, a exemplo, as normas 

regulamentadoras (NRs): NR10 (atividades com eletricidade); NR35 (atividades em 

altura) etc. Representam um desembolso significativo a ser considerado no processo.  

c) Espaço físico: com custos de locação cada vez mais altos, esse é um dispêndio 

financeiro que deve ser considerado. 

d) Aquisição e fornecimento de equipamentos para os funcionários: geralmente, são 

equipamentos caros e que demandam manutenção periódica.  

e) Aquisição e fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) e 

equipamentos de proteção coletiva (EPCs): deve-se incluir os EPIs e os EPCs para 

os profissionais contratados. 

 

Outro fator importante a ser considerado é a flexibilização da relação de trabalho. As 

contratações CLT envolvem processo sindical burocrático e cumprimento das leis normativas 

ao trabalho, fato que pode aumentar o dispêndio tempo em contratações e demissões na 

organização, ao contrário das terceirizações, que possuem maior flexibilidade para esses tipos 

de alteração (SILVA, 2011). 

2.7 ENGAJAMENTO NO TRABALHO 

O tema engajamento no trabalho é originário da Psicologia do Trabalho, na década de 

90, no século 20, em uma vertente de estudos sobre comportamentos organizacionais positivos. 

O constructo teve seu início em estudos sobre a síndrome de burnout, cujo principal sintoma é 

marcado por stress e exaustão causados por atividades do trabalho, de modo que as 

investigações buscaram, então, evidenciar os aspectos responsáveis por desenvolver um 

ambiente positivo e eficaz no trabalho, surgindo então o conceito de engajamento no trabalho 

(SCHAUFELI; BAKKER, 2004).  

A síndrome de burnout é algo relacionado às condições de trabalho. Seu principal 

quadro sintomático é caracterizado por: esgotamento, exaustão emocional e reduzido nível de 

sensação de realização profissional (MASLACH; LEITER, 2008). 

Na literatura, é possível encontrar inúmeras definições de engajamento no trabalho. Em 

comum, permanece a ideia de que o engajamento é uma condição desejável que promove a 
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performance individual e organizacional. Segundo Kahn (2017), um dos pioneiros no estudo 

desse construto, profissionais engajados são aqueles que estão fisicamente e emocionalmente 

conectados com seus papéis no trabalho.  

Profissionais com alto nível de engajamento investem mais em seu desenvolvimento 

físico, cognitivo e emocional, apresentando maiores chances de ter um desempenho superior. 

Desenvolvem suas atividades com maior intensidade, pois são mais focados e têm maior ligação 

emocional com suas tarefas. Evidências também sugerem que empregados engajados 

apresentam níveis mais elevados de comportamento extrafunção, realizando ações que vão 

além de suas responsabilidades (OLIVEIRA; ROCHA, 2017). 

De acordo com Maslach e Leiter (1997), um profissional engajado tem as seguintes 

características: alto grau de envolvimento, vigor, eficácia e comportamento enérgico. 

Profissionais engajados são motivados a esforços até além do que a descrição de seus cargos, 

gerando uma maior propensão ao sucesso da organização. Além disso, um profissional 

engajado é alguém que possui seus interesses alinhados com os interesses da organização (GIL; 

DUGGER; NORTON, 2013). 

Schaufeli et al. (2002) caracterizam o engajamento no trabalho como um estado 

psicológico difuso, de natureza afetivo-cognitiva, que se manifesta na dedicação, no vigor e na 

absorção ao trabalho. Por sua vez, o vigor associa-se a níveis elevados de energia, que levam 

os empregados a vivenciarem seu trabalho como algo estimulante, que justifica envidar esforços 

e persistir na presença de dificuldades. Já a dedicação concretiza-se no envolvimento com o 

próprio trabalho e nos sentimentos de que ele é algo significativo e que desperta entusiasmo e 

orgulho. Por fim, a absorção traduz-se em uma elevada concentração, que faz com que os 

empregados não percebam o tempo passar e não consigam desligar-se do trabalho.  

Fundamentando-se no modelo tridimensional de engajamento no trabalho, Schaufeli et 

al. (2002) desenvolveram a Escala de Engajamento, inicialmente composta por 24 itens e que, 

após procedimentos de refinamento, ficou composta por 17 itens. Estudos posteriores, 

conduzidos em amostras de diferentes países, com trabalhadores pertencentes a diversos grupos 

ocupacionais, confirmaram que a escala apresentava propriedades psicométricas adequadas 

(FONG; NG, 2012; NERSTAD; RICHARDSEN; MARTINUSSEN, 2010; VAZQUEZ et al., 

2015). A seguir, o Quadro 1 apresenta as dimensões de engajamento no trabalho. 
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Quadro 1 - Dimensões de engajamento no trabalho 
Dimensão Características 

Vigor Níveis elevados de energia mental, disposição para investir esforços no trabalho e 

persistência na resolução de dificuldades. 

Dedicação Estado elevado de envolvimento na realização laboral e experimentação, pelo 

indivíduo, de prazer, entusiasmo, desafio, inspiração e orgulho. Reconhecimento do 

significado do trabalho que exerce. 

Absorção Estado agradável de estar imerso e profundamente concentrado em uma atividade. 

Sentimento de que o tempo passa “voando”. Praticamente, o indivíduo não vê 

distinção entre si e as tarefas que realiza.  

Fonte: adaptado de Shaufelli et al. (2002). 

 Segundo Lockwood (2007), organizações que conseguem manter um alto grau de 

engajamento em seus trabalhadores possuem maior retenção de talentos, maior fidelização de 

seus clientes e maior performance organizacional. Gill, Dugger e Norton (2013) apontam que 

colaboradores engajados possuem motivação para estender suas atividades além do que é 

formalmente descrito na descrição de suas funções e ajudar a organização a ter sucesso em suas 

atividades.  

Bakker e Schaufeli (2008) citam quatro razões principais pelas quais os trabalhadores 

engajados apresentam uma melhor performance: 1) no cumprimento de suas tarefas no trabalho, 

experimenta emoções positivas como felicidade, alegria e entusiasmo; 2) possui melhor saúde 

psicológica e física; 3) cria envolvimento no trabalho e com os recursos pessoais (por exemplo, 

o apoio de outros); 4) compartilha do sentimento de engajamento com outros profissionais.  

Diversos estudos demonstram consistentemente que benefícios nos empregos, tais como 

feedback de performance, oferecimento de mais autonomia ao empregado e de oportunidades 

de aprendizado, assim como de constante suporte por meio de colegas e supervisores, são 

práticas positivas associadas a um aumento no grau de engajamento dos trabalhadores 

(BAKKER; DEMEROUTTI, 2008; SCHAUFELI; SALANOVA, 2007). 

Segundo Siqueira (2008), o engajamento com o trabalho produz consequências 

positivas tanto para o trabalhador como para a organização em que ele trabalha. Para o 

colaborador, o fato de executar tarefas que lhe permitem entrar em estado de fluxo o ajuda a 

vivenciar uma sensação de plena realização de suas potencialidades, de conseguir alcançar 

metas pessoais e profissionais, bem como de observar, a cada tarefa realizada, o quão bem está 

realizando o seu trabalho. Esse complexo processo pode aumentar o senso de autovalor do 

indivíduo, tornando-o mais confiante sobre suas capacidades e competências profissionais e, ao 

mesmo tempo, propiciando-lhe vivenciar um estado prazeroso de engajamento no trabalho.  
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Para Vance (2006), trabalhadores engajados auxiliam a organização a alcançar sua 

missão, executar sua estratégia e gerar importantes resultados nos negócios. Entretanto, analisar 

o grau de envolvimento com o trabalho sem o auxílio de uma ferramenta segura é uma tarefa 

relativamente complexa. Todavia, pesquisadores já́ elaboraram e validaram medidas que 

permitem aferir o quanto um trabalhador está absorvido por seu trabalho (LODAHL; KEJNER, 

1965). 

Segundo Hewitt (2012), a américa latina tem por característica níveis maiores de 

engajamento de profissionais quando comparadas ao resto do mundo. Para os profissionais 

latino-americanos enquadram-se como principais oportunidades de alavancagem de 

engajamento as seguintes: reconhecimento e recompensas, diferente das oportunidades de 

maior percepção para profissionais norte americanos: Employee value proposition (EVP) que 

compõe um equilíbrio entre benefícios que o profissional recebe em troca de suas capacidades, 

habilidades e experiencia.   

 

2.8 COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL AFETIVO 

Hakanen, Bakker e Schaufeli (2006) demonstraram que o comprometimento 

organizacional está associado ao constructo de engajamento no trabalho.  O comprometimento 

organizacional tem sido estudado como uma importante ferramenta no alcance dos objetivos 

organizacionais. Segundo Robbins (2005), o comprometimento organizacional é a identificação 

do trabalhador com a organização e seus objetivos, desejando manter-se nela.  

As organizações, de modo geral, têm procurado formas de obter ambientes de trabalho 

nos quais os colaboradores se sintam comprometidos com as dificuldades da organização. Por 

conta disso, as organizações têm sido levadas a uma revisão de suas práticas de gerenciamento, 

comportamento e as relações com seus trabalhadores, com maior foco em tentar conhecê-los e 

entendê-los, com o objetivo de obter maior comprometimento e melhor efetividade em seus 

processos (ROWE; BASTOS, 2007).  

Segundo Vance (2006), uma força de trabalho engajada e comprometida gera resultados 

significativos para a organização. Os níveis de engajamento da força de trabalho estão 

fortemente relacionados a práticas dos empregadores, tais como: treinamentos, medidas de 

compensação e planos de carreira. Essas práticas, por sua vez, afetam os níveis de engajamento 

dos profissionais e ajudam as empresas a obterem resultados mais satisfatórios. A seguir, a 
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Figura 6 demonstra uma relação entre performance da organização com o engajamento e o 

comprometimento dos trabalhadores. 

Figura 6 - Relação entre performance da organização, engajamento e comprometimento dos trabalhadores 

 

 
Fonte: adaptado de Vance (2006). 

Segundo Bastos, Brandão e Pinho (1997), o comprometimento organizacional 

assemelha-se à disposição. Assim, o constructo de comprometimento organizacional é definido 

como um estado, distinguido por sentimentos ou reações afetivas do indivíduo para com a 

organização.  

Este estudo utilizou a ideia construída por Siqueira e Gomide Júnior (2004), que consiste 

no comprometimento organizacional como vínculo que é formado entre o trabalhador e a 

organização de trabalho. 

2.9 ENVOLVIMENTO NO TRABALHO 

Segundo Lodahl e Kejner (1965), o envolvimento com o trabalho é definido como o 

grau em que a performance no trabalho afeta a autoestima do indivíduo. O envolvimento no 

trabalho ocorre quando o indivíduo tem a sensação de que nada mais parece importar a não ser 

as atividades desempenhadas no trabalho. Nesse caso, o trabalhador é focado em suas metas de 

produção, que por sua vez, sobrepõem outros processos emocionais ou racionais. Essa 

mentalidade, por sua vez, faz com que o colaborador tenha um alto grau de envolvimento com 

o trabalho (CSIKSZENTMIHALYI, 1999). 
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O envolvimento com o trabalho é considerado um dos principais vínculos do trabalhador 

com suas atividades laborais. Para alcançar esse grau de envolvimento, o trabalhador precisa 

satisfazer três condições principais: acreditar no trabalho que entrega; acreditar que pode 

controlar as atividades de suas vidas e que possui uma visão positiva de si mesmo; enxergar no 

trabalho uma possibilidade de crescimento pessoal e um meio de satisfazer suas necessidades 

pessoais (SIQUEIRA; GOMIDE JÚNIOR, 2004).  

Segundo Siqueira (1995), profissionais com altos níveis de envolvimento geram 

diferencial competitivo que auxilia na conquista de mercados. Isso se deve ao fato de que 

indivíduos envolvidos performam seu trabalho de forma satisfeita com a ideia de fazer parte de 

um grupo e vivenciar sensações agradáveis ao atingir metas pessoais e profissionais, 

enxergando constantemente consequências positivas no desempenho de suas funções.  

De acordo com Brown (1996), o envolvimento no trabalho é crucial, especialmente nas 

atividades laborais que consomem cargas horárias maiores. Em cenários em que o trabalho é 

exercido em cargas horárias maiores, os trabalhadores podem tornar-se emocionalmente 

alienados caso não estejam envolvidos com as atividades da organização.   

O grau de envolvimento dos trabalhadores implica num positivo e relativo estado de 

engajamento em todos os aspectos que representam o indivíduo dentro de uma organização. 

Por sua vez, o estado de alienação implica em uma perda de individualidade e na separação das 

perspectivas do colaborador com as perspectivas do ambiente de trabalho. Assim, envolvimento 

e alienação são antagônicos. Ainda, os indivíduos têm uma tendência de envolvimento muito 

maior quando percebem o potencial que as atividades têm de satisfazer suas necessidades 

pessoais (KANUNGO, 1982). 

 Entre 2008 e 2022, foram encontradas seis pesquisas publicadas em periódicos, que 

estudaram as terceirizações nas organizações públicas e privadas sob as óticas de engajamento, 

comprometimento organizacional afetivo e envolvimento com o trabalho. Essas pesquisas estão 

expostas a seguir, pelo Quadro 2. 

Quadro 2 - Estudos existentes sobre terceirização 

(continua) 
TITULO DA OBRA AUTOR(A), ANO INSTITUIÇÃO / 

UNIVERSIDADE 
Engajamento no trabalho, bem-
estar no trabalho e capital 
psicológico: um estudo com 
profissionais da área de gestão 
de pessoas 

Cavalcante, 2008 UMESP 
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O impacto do 
comprometimento afetivo e do 
engajamento no trabalho sobre 
os comportamentos de 
cidadania organizacional 

Siqueira et al, 2015 Revista de Administração, 
Contabilidade e Economia da 
Fundace 

Comparing attitudes of public 
servants and outsourced 
employees 

Oliveira, L.; Costa, E. M. T. C. 
M, 2019 

RAUSP Management Journal 

Engajamento no trabalho no 
Serviço Público: um modelo 
multicultural 

Andrade, 2019 Revista de Administração 
Contemporânea 
 

 
(conclusão) 

TITULO DA OBRA AUTOR(A), ANO INSTITUIÇÃO / 
UNIVERSIDADE 

A importância do engajamento 
no serviço público: um estudo 
com servidores da Escola 
Superior da Polícia Civil do 
Estado de Goiás 

Carvalho T. M. R; Juliano J. A. 
F, 2020 

Revista Qualia: a ciência em 
movimento 

A percepção de discentes sobre 
a sustentabilidade em projetos 
arquitetônicos: caminhos para a 
promoção do bem-estar e 
responsabilidade 
socioambiental 
 

Benedicto et al., 2022 Revista Educação Ambiental 
em Ação 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 
O estudo de Cavalcante (2008) buscou explorar as relações de trabalho sob o enfoque 

de engajamento dos profissionais no exercício de suas funções. A amostra do estudo foi 

composta por 159 profissionais atuando na área de gestão de pessoas. Resultados obtidos 

demonstraram predomínio de altos índices gerais dimensão de vigor, dedicação e absorção em 

profissionais com elevados índices de engajamento no trabalho.  

É possível citar o trabalho de Costa e Oliveira (2019), um dos principais objetivos do 

trabalho foi analisar e comparar comprometimento afetivo organizacional de professores e 

servidores administrativos com o comprometimento de profissionais terceirizados. Quanto ao 

comprometimento organizacional, o estudo verificou que os níveis de comprometimento 

organizacional dos servidores foram significativamente maiores do que os níveis dos 

profissionais terceirizados.  

Diante do exposto dos estudos acima, pode-se afirmar que engajamento, 

comprometimento organizacional afetivo e envolvimento com o trabalho são importantes 

fatores para determinar resultados que permitam verificar se a diferença desses níveis entre 

profissionais pode resultar em melhor performance para organizações. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

Esta seção aborda a metodologia utilizada para desenvolvimento desta pesquisa. Os 

elementos que a compõem são os seguintes: objetivos e metodologias de estudo; e as escalas 

utilizadas para mensurar os níveis de engajamento, níveis de comprometimento organizacional 

e níveis de envolvimento com o trabalho.  

3.1 OBJETIVOS E METODOLOGIAS DE ESTUDO 

Em relação a seu objetivo-fim, esta pesquisa pode ser definida como descritiva e 

quantitativa. Para efeito de classificação da pesquisa, utilizou-se a taxionomia proposta por 

Vergara (2005), quanto aos fins e quanto aos meios de investigação.    

3.2 ESCALAS UTILIZADOS NO ESTUDO 

Segundo Bhuvanaiah (2014), os níveis de engajamento podem ser classificados em 

cinco categorias de profissionais: (1) O profissional altamente produtivo e satisfeito: 

caracterizado por seu esforço e comprometimento (2) Profissionais quase engajados: 

Razoavelmente contentes com seu trabalho e os níveis de engajamento poderiam ser 

alavancados mediante esforço da organização (3) Colaboradores altamente satisfeitos com suas 

designações, entretanto, não produtivos (4) Trabalhadores que são altamente produtivos, mas 

não satisfeitos e envolvidos com o trabalho que desempenham (5) Funcionários com altos níveis 

de descontentamento e baixo nível de comprometimento com a organização.  

 
As escalas utilizadas foram selecionadas para comparar os profissionais terceirizados e 

empregados nesses cinco níveis. Além disso, as três escalas aplicadas em questionário são 

consolidadas no Brasil e amplamente utilizadas. São as seguintes: 

 

1) Escala de Comprometimento Organizacional Afetivo (ECOA): desenvolvida e 

validada por Siqueira (1995), foi aplicada em nível de grupo e teve por objetivo 

mensurar o quanto os colaboradores de cada grupo se sente, comprometidos com 

a organização empregadora. É unifatorial e contém, em sua forma reduzida, 

cinco itens. As respostas são dadas em uma escala de cinco pontos, sendo 1: 

equivalente a “nada”; e 5: equivalente a “extremamente”. Dois exemplos de itens 
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dessa escala são: i) a empresa em que trabalho me faz sentir orgulho dela; ii) a 

empresa em que trabalho me faz sentir contente com ela. 

2) Escala de Engajamento no Trabalho (EGT): elaboradora por Martins et al. 

(2011), mede a intensidade com que o empregado percebe o estado de absorção 

e vigor durante a realização do trabalho. É resultante de análises fatoriais e de 

precisão de dez itens distribuídos em dois fatores com cinco itens cada. As 

respostas são dadas em uma escala de frequência de cinco pontos, sendo 1 

equivalente a “nunca” e 5 equivalente a “sempre”. Dois exemplos de itens dessa 

escala: i) enquanto eu trabalho, eu acredito que fico revigorado; ii) enquanto eu 

trabalho, eu acredito que fico disposto.  

3) Escala de Envolvimento com o Trabalho (EET): adaptada e validada por 

Siqueira (2008), tem por objetivo mensurar o grau de envolvimento do 

colaborador com seu trabalho. É unifatorial, composta por seis itens em sua 

versão reduzida, sendo as respostas obtidas numa escala de sete pontos, onde 1 

se torna equivalente a “discordo plenamente” e 7 é “concordo totalmente”. Dois 

exemplos de itens dessa escala: i) as maiores satisfações da minha vida vêm de 

meu trabalho; ii) eu estou pessoalmente muito ligado ao meu trabalho. 

 

3.2.1 Escala de Engajamento no Trabalho (EGT) 

A Escala de Engajamento no Trabalho trata-se de uma escala elaborada por Siqueira et 

al. (2011), composta por dez itens. De acordo com os autores, busca-se quantificar, a partir 

dessa escala, o fenômeno vivido no ambiente da organização, no qual os trabalhadores se 

encontram em uníssono no seu estado físico, emocional e mentalmente quanto à realização de 

suas atividades no trabalho, investido na produtividade e produzindo, de forma positiva, 

resultados que influenciam o seu desenvolvimento e crescimento pessoal e organizacional. Os 

respondentes deveriam indicar suas respostas numa escala de frequência de cinco pontos, 

sendo: 1 equivalente a “nunca”; 2 equivalente a “poucas vezes”; 3 equivalente à “às vezes”; 4 

equivalente a “muitas vezes”; e 5 equivalente a “sempre”. 
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3.2.2 Escala de Comprometimento Organizacional Afetivo (ECOA) 

Os autores Meyer e Allen (1991) propuseram, em seus estudos, um modelo de 

comprometimento organizacional baseado em três vertentes, quais sejam:  

 

a) Afetivo: refere-se ao envolvimento, apego e ao desejo do indivíduo em permanecer 

na organização.  

b) Calculativa:  representa uma forma de apego psicológico do indivíduo, que reflete o 

grau em que a pessoa se sente presa na organização em função dos altos custos 

associados ao processo de abandoná-la e buscar uma nova colocação no mercado de 

trabalho. 

c) Normativo: compreende o sentimento de obrigação do indivíduo em continuar 

fazendo parte da organização.  

 

Segundo Bastos, Brandão e Pinho (1997), comprometimento afetivo é o apego 

psicológico fortemente associado ao sentimento de lealdade, pertencimento e desejo de 

contribuir para a organização.  

A Escala de Comprometimento Organizacional Afetivo, desenvolvida e validada por 

Siqueira (1995), é uma medida unidimensional que permite avaliar a intensidade com que um 

empregado mantém sentimentos positivos e negativos a respeito da organização que o emprega. 

Segundo Siqueira (2001), essa escala é a que se aproxima mais do vínculo de natureza afetiva 

como uma alternativa para expurgar o conceito de confusões conceituais entre 

comprometimento organizacional e comprometimento afetivo com a organização. Possui uma 

tendência maior para aproximá-la da noção de afetos dirigidos à organização. Portanto, ela 

permite aferir o compromisso de base afetiva (BASTOS, 1994).  

A aplicação da ECOA, seja em forma completa, seja em versão reduzida, pode ser feita 

de forma individual ou coletiva. Deve-se cuidar para que os respondentes tenham entendido as 

instruções e o modo de assinalar suas respostas.  

3.2.3 Escala de Envolvimento com Trabalho (EET) 

A medida foi construída e validada por Lodahl e Kejner (1965) e adaptada e validada 

para o Brasil por Siqueira (2008). Essa escala é capaz de mensurar o grau de envolvimento do 

trabalhador com as tarefas do seu trabalho, que compreende o grau em que o trabalho realizado 
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consegue promover satisfações para o indivíduo e absorvê-lo completamente enquanto 

desempenha as tarefas. Com base nessa compreensão, o conceito representa um vínculo afetivo 

desenvolvido pelo indivíduo em relação ao trabalho que ele exerce (SIQUEIRA; PADOVAM, 

2008).  

É necessário ressaltar que envolvimento com o trabalho não é um atributo estável do 

indivíduo. As circunstâncias que desenham o escopo do trabalho podem alterar o grau de 

envolvimento com ele. Assim, características das tarefas, como variedade, tempo para executá-

las e desafios que elas impõem ao trabalhador, agregadas às características do líder e às 

exigências de desempenho de papéis organizacionais conflitantes, bem como às orientações 

ambíguas e ao despreparo profissional para desempenhar esses papéis podem levar o 

trabalhador a alterar seu engajamento no trabalho (SIQUEIRA, 2008). 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

A pesquisa foi respondida entre o período de 22 de abril de 2022 e 27 de maio de 2022. 

Obteve-se um total de 52 respondentes, conforme demonstra a Tabela 2, a seguir. Todas as 

respostas foram consideradas por não haver nenhuma com erro ou preenchimento incompleto.  

Os questionários foram elaborados por meio da ferramenta Google Docs e 

encaminhados aos entrevistados pelas redes sociais, e-mails e WhatsApp. Dessa forma, foi 

solicitada a colaboração voluntária das pessoas no sentido de responderem ao questionário.  A 

todos, foi garantido o anonimato das respostas, informando que estas seriam tratadas em seu 

conjunto e não individualmente. O instrumento foi autoaplicável e contemplou todas as 

instruções necessárias para as respostas. 

Tabela 2 - Quantidade de respondentes 

Tipo de Empregado Quantidade Percentual 
Interno 23 44% 
Terceiro 29 56% 

Total 52 100% 
Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

Conforme mencionado anteriormente, a pesquisa foi realizada por meio de um survey 

eletrônico com as seguintes escalas: 1) Escala de Engajamento no Trabalho (EGT), validada 

por Siqueira (1995); 2) Escala de Comprometimento Organizacional Afetivo (ECOA), validada 

por Siqueira (2008); e 3) Escala de Envolvimento com o Trabalho (EET), validada por Lodahl 

e Kejner (1965) e adaptada por Siqueira (2008). Com a aplicação do survey, foi possível gerar 

uma planilha de dados.  

4.1 PERFIL DA AMOSTRA  

A amostra investigada diz respeito a 52 indivíduos e pode ser melhor visualizada por 

meio da Tabela 3, a seguir.  

Analisando o perfil da amostra de entrevistados, percebe-se que, em relação à função 

desempenhada, existe uma predominância de profissionais de áreas administrativas em relação 

às demais. Em relação ao estado civil, observa-se um equilíbrio entre indivíduos casados (21) 

e solteiros (27), correspondendo respectivamente a 48% e 52% da amostra. A escolaridade dos 

respondentes teve maior prevalência de ensino superior incompleto (12), indicando 29%, e pós-

graduação (12), com porcentagem de 25%. Por fim, pode-se observar a predominância dos 

participantes que trabalham em um período entre 1 e 5 anos (34), o que representa 71%. 
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Observa-se, portanto, que o perfil predominante dessa amostra é de uma população 

multiprofissional, de ambos os gêneros, solteiros e casados, dividida entre profissionais de 

maior tempo de empresa (mais de 5,1 anos) e menor tempo de empresa (menos de 1 ano).   

Siqueira (2008) destaca o fato de que estudos já indicam que características pessoais, 

como gênero, idade, escolaridade e estado civil, contribuem pouco para explicar as diferenças 

no nível de engajamento e satisfação. Portanto, os dados demográficos supracitados não 

passaram por maior análise e servem apenas como dados complementares para auxiliar a 

demonstrar o tipo de perfil da amostra.  

Tabela 3 - Perfil da Amostra 
Variáveis Alternativas Internos Terceiros % 

Gênero Feminino 11 19 58% 
Masculino 8 10 42% 

Área 
Administrativa 13 16 60% 
Engenharia 5 10 31% 
Técnico ou Supervisor Operacional de Campo 1 3 10% 

Estado civil Casado 7 14 48% 
Solteiro 12 15 52% 

Grau de instrução 

Médio completo 5 7 23% 
Pós-graduação completa 4 8 25% 
Superior completo 5 7 23% 
Superior incompleto 5 7 29% 

Tempo de empresa 

Entre 1 e 5 anos 12 22 71% 
Entre 5 a 10 anos 2 0 6% 
Mais de 10 anos 5 0 10% 
Menos de 1 ano 0 7 13% 
Fonte: elaborada pelo autor, com base nos dados da pesquisa. 

4.2 RESULTADOS DA ESCALA EGT 

Para melhor entendimento da análise realizada, as próximas tabelas apresentam as 

variáveis vigor e absorção. A seguir, a Tabela 4 demonstra a variável vigor, composta por cinco 

itens da escala EGT. No questionário aplicado, obteve-se o escore médio igual a 4,00 dentre os 

profissionais terceirizados e o escore médio igual a 4,04 dentre os profissionais não 

terceirizados.  

 

 

Tabela 4 - Resultados referentes à dimensão vigor 
  SCORE MÉDIO 

  INTERNOS TERCEIROS 

VIGOR EGT 1. Cheio de energia  4,22 4,14 
EGT 3. Revigorado 3,87 3,90 
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EGT 5. Disposto 4,35 4,38 
EGT 8. Fortalecido 3,96 3,79 
EEGT 9. Renovado 3,78 3,79 
Resultado Geral 4,04 4,00 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Vigor corresponde a níveis elevados de energia mental, aplicados em suas atividades no 

trabalho. Também significa a disposição em investir esforços no trabalho e a persistência para 

apresentar resoluções para eventuais problemas (SHAUFELI et al., 2002). Subentende-se que 

a pequena diferença entre os scores médios obtidos através do survey representa uma 

similaridade nessa dimensão (vigor) entre as das duas amostras (terceiros e internos), como 

mostra o Gráfico 1, a seguir. 

 

Gráfico 1 - Resultados referentes à dimensão vigor 
 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

Já na dimensão absorção, verifica-se uma disparidade maior entre os scores gerais. Para 

os trabalhadores não terceirizados, obtém-se o score médio de 4,02, e de 3,90 para os 

trabalhadores terceiros. A seguir, a Tabela 5 apresenta os resultados referentes à dimensão 

absorção, composta por 5 itens. 
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Tabela 5 - Resultados referentes à dimensão absorção 
  SCORE MÉDIO 
  INTERNOS TERCEIROS 

ABSORÇÃO 

EGT 2. Com o pensamento voltado apenas para minhas tarefas  4,17 3,69 
EGT 4. Concentrado em minhas tarefas 4,35 4,38 
EGT 6. Distante dos meus problemas pessoais  3,04 2,97 
EGT 7. Focado no que estou fazendo 4,43 4,28 
EGT 10. Tomado por minhas tarefas  4,13 4,21 
Resultado Geral 4,02 3,90 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Essa dimensão, por sua vez, representa a capacidade do indivíduo de estar imerso e 

concentrado nas atividades do trabalho (SHAUFELI et al., 2002). Verifica-se um nível maior 

de absorção para os trabalhadores internos, como demonstra o Gráfico 2, a seguir. 

 

Gráfico 2 - Resultados referentes à dimensão absorção 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

Considerando as duas dimensões da escala, obteve-se um score médio de engajamento 

dos terceirizados em 3,95, e para internos, de 4,03. A seguir, a Tabela 6 mostra tais dados. 
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Tabela 6 - Resultados EGT 
 INTERNOS TERCEIROS 
EGT 1. Cheio de energia  4,22 4,14 
EGT 2. Com o pensamento voltado apenas para minhas tarefas  4,17 3,69 
EGT 3. Revigorado 3,87 3,90 
EGT 4. Concentrado em minhas tarefas 4,35 4,38 
EGT 5. Disposto 4,35 4,38 
EGT 6. Distante dos meus problemas pessoais  3,04 2,97 
EGT 7. Focado no que estou fazendo 4,43 4,28 
EGT 8. Fortalecido 3,96 3,79 
EGT 9. Renovado 3,78 3,79 
EGT 10. Tomado por minhas tarefas  4,13 4,21 
Resultado Geral 4,030 3,950 

Fonte: elaborado pelo autor, com base no questionário aplicado aos respondentes. 

4.3 RESULTADOS DAS DIMENSÕES DA ECOA 

Esta medida foi construída e validada por Siqueira (1995). Mede o quanto o trabalhador 

é comprometido com sua organização empregadora. Vance (2006) menciona a importância do 

comprometimento dos profissionais para alcançar resultados expressivos nas organizações. Os 

resultados das dimensões expressas na ECOA estão evidenciados na Tabela 7, a seguir: 

Tabela 7 - Resultados referentes à dimensão comprometimento organizacional 

  SCORE MÉDIO 
  INTERNOS TERCEIROS 

COMPROMETIMENTO 
ORGANIZACIONAL 

ECOA 1. Orgulhoso dela. 3,96 3,59 
ECOA 2. Contente com ela. 3,83 4,14 
ECOA 3. Entusiasmado com ela. 4,09 3,93 
ECOA 5. Interessado por ela 4,04 3,66 
ECOA 6. Animado com ela. 3,96 4,14 
Resultado Geral 3,97 3,89 

Fonte: elaborado pelo autor, com base no questionário aplicado aos respondentes. 

Na dimensão de comprometimento organizacional, verifica-se novamente uma 

disparidade entre trabalhadores internos e terceiros. Para os trabalhadores não terceirizados, 

evidenciou-se um score médio de 3,97. Já para os terceirizados, o valor foi de 3,89. A seguir, o 

Gráfico 3 apresenta tais dados. 
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Gráfico 3 - Resultados referentes à dimensão comprometimento organizacional 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

O estudo transversal realizado por Hakanen, Bakker e Schaufeli (2006) demonstrou que 

o comprometimento organizacional foi fortemente associado ao engajamento no trabalho. 

Portanto, vale a pena ressaltar a diferença de score obtida entre os dois grupos.  

Segundo Siqueira (1995), valores entre 4 e 5 podem sinalizar que o empregado se sente 

afetivamente comprometido com a organização. Valores entre 3 e 3,9 sugerem indecisão do 

empregado quanto ao seu vínculo afetivo. Valores entre 1 e 2,9 podem indicar frágil com- 

promisso afetivo com a organização. Obtiveram-se resultados de 3,97 para não terceirizados e 

de 3,89 para terceirizados. Tais resultados enquadra-os na mesma categoria de indecisão quanto 

ao seu vínculo afetivo com a organização. 

4.4 RESULTADOS DAS DIMENSÕES DA EET 

A medida construída por Lodahl e Kejner (1965) e adaptada para o Brasil por Siqueira 

(2008) consegue medir o grau de envolvimento do colaborador em suas atividades no trabalho. 

A Tabela 8, a seguir, expõe os resultados referentes à dimensão envolvimento.  
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Tabela 8 - Resultados referentes à dimensão envolvimento 

  SCORE MÉDIO 
  INTERNOS TERCEIROS 

ENVOLVIMENTO 

EET 1. As maiores satisfações da minha vida vêm de 
meu trabalho 3,97 3,59 
EET 2. As horas que passo trabalhando são as melhores 
horas do meu dia. 3,83 4,14 
EET 3. As coisas mais importantes que acontecem em 
minha vida envolvem o meu trabalho. 4,09 3,93 
EET 4. Eu como, vivo e respeito o meu trabalho. 4,04 3,65 
EET 5. Eu estou pessoalmente muito ligado ao meu 
trabalho. 3,96 4,14 
Resultado Geral 4,50 4,05 

Fonte: elaborado pelo autor, com base no questionário aplicado aos respondentes. 

Na dimensão envolvimento, verifica-se novamente uma diferença significativa entre 

trabalhadores internos e terceiros. Para os trabalhadores não terceirizados, obteve-se um score 

médio de 4,50, enquanto, para os terceirizados, o valor foi de 4,05.  

Segundo Abdallah et al. (2016), o envolvimento no trabalho pode ser considerado um 

fator-chave para o sucesso de uma organização. Nesse sentido, trabalhadores envolvidos 

contribuem para a aumentar a eficiência da organização, de forma geral.  

Resultados obtidos na escala EET entre 5 a 7 tendem a indicar envolvimento, o qual se 

torna mais forte na medida em que o score se aproxima de 7. Valores entre 1 e 3,9 revelam 

envolvimento frágil. Naturalmente, o envolvimento torna-se mais frágil ou praticamente 

inexistente na medida em que se aproxima de 1 (SIQUEIRA, 2008). Neste estudo, obtiveram-

se scores médios muito próximos para os dois grupos da amostra, o que indica um grau de 

envolvimento similar para os dois grupos, de terceiros e não terceiros. A seguir, o Gráfico 4 

apresenta tais dados. 

Gráfico 4 - Resultados referentes à dimensão envolvimento 

 
Fonte: elaborado pelo autor.  
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4.5 ANÁLISES PRINCIPAIS DE COMPARAÇÃO PROFISISONAIS TERCEIROS E 

PROFISSIONAIS EMPREGADOS 

Para testar se existe diferença em relação à percepção de engajamento no trabalho entre 

trabalhadores terceirizados e empregados, realizou-se um teste (t) para amostras independentes. 

Os resultados demonstram não existir diferença significante entre o engajamento dos 

terceirizados (M= 3,95; DP= 0,51) e os internos (M = 4, 03; DP= 0,51; p= não sig.).  

Ao observar especificamente as diferentes dimensões do engajamento, constatou-se que 

não existe uma diferença na dimensão vigor entre terceirizados (M= 4,00; DP= 0,40) e internos 

(M = 4,04; DP= 0,43; p= não sig.). Também não foi possível obter diferença entre os 

funcionários próprios (M= 4,02; DP= 0,65) e os terceiros (M = 3,90; DP= 0,67; p= não sig.). 

 

Passando para as percepções de comprometimento organizacional afetivo, também não 

foram encontradas diferenças entre a equipe interna (M = 3,97; DP= 0,88) e a terceirizada (M 

= 3,89; DP= 0,53; p= não sig). Por fim, compararam-se as diferenças de envolvimento com o 

trabalho entre próprios (M= 4,50; DP = 1,12) e terceiros (M= 4,05; DP= 1,38; p= não sig. A 

seguir, a Tabela 9 expõe os resultados finais dessas análises. 

Tabela 9 - Resultados finais 

 INTERNOS TERCEIROS 
Engajamento no trabalho 4,03 3,95 
Comprometimento Organizacional Afetivo 3,97 3,89 
Envolvimento no trabalho 4,50 4,05 

Fonte: elaborado pelo autor, com base no questionário aplicado aos respondentes. 

 

4.5 ANÁLISES ADICIONAIS 

Outro prisma relevante de análise de dados foi a comparação dos dados entre 

respondentes homens e respondentes mulheres. Realizaram-se análises adicionais para entender 

se existem diferenças de percepção entre homens e mulheres na organização pesquisada. Os 

resultados mostraram maiores níveis de engajamento em mulheres (M= 4,12; DP= 0,53) do que 

em homens (M = 3,80; DP= 0,42; p < 0,01). 

Essa mesma diferença se repete na variável comprometimento organizacional afetivo, 

em que as percepções de mulheres (M= 4,07; DP: 0,65) são mais positivas que as dos homens 

(M = 3,72; DP= 0,72; p < 0,01). 
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Por fim, também não se encontraram diferenças no envolvimento com o trabalho entre 

mulheres (M= 4,26; DP = 1,29) e homens (M= 4,22; DP= 1,29; p= não sig). 

Analisados os dados, a próxima seção traz as conclusões a que se chegou em relação a 

esta pesquisa. 

4.5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Observa-se resultados estaticamente similares para profissionais terceiros e 

profissionais empregados.  

 

Um fator relevante para a análise é o nivelamento dos salários e benefícios entre os 

profissionais comparados, que por sua vez, atuam em um cenário cultural latino-americano que 

possui predisposição para alavancagem dos níveis de engajamento considerando a relação 

recompensação e reconhecimento (HEWITT, 2012). 

 
Uma das limitações deste estudo se explica pela ausência de testes anteriores ao 

processo de BPO para determinar os níveis de engajamento, comprometimento organizacional 

afetivo e envolvimento com o trabalho dos profissionais envolvidos.  

 

É possível perceber, a partir da tabela 11, significativa diferença nos resultados quando 

comparados entre gêneros, os cálculos realizados demonstraram níveis de engajamento e 

comprometimento organizacional afetivo superiores para mulheres em relação aos homens.  
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5 CONCLUSÃO  

O objetivo da pesquisa foi realizar uma análise de engajamento, comprometimento 

organizacional afetivo e envolvimento apresentado por trabalhadores terceirizados e 

funcionários próprios, e então, a partir deste estudo, evidenciar se a terceirização pode impactar 

positivamente ou negativamente os níveis de engajamento dos funcionários.  

Pode-se concluir que os objetivos gerais e específicos foram alcançados. O objetivo 

geral foi atingido por meio da análise dos dados fornecidos pelos 52 respondentes, e os 

objetivos específicos foram atingidos a partir da revisão teórica da literatura nacional. Para 

alcançar-se o objetivo geral, foram utilizadas métricas previamente validadas em outros 

estudos, mais especificamente, três escalas: a Escala de Engajamento no Trabalho (EGT), a 

Escala de Comprometimento Organizacional Afetivo (ECOA) e a Escala de Envolvimento no 

Trabalho (EET). De tal forma, foi possível medir principais dimensões relacionadas ao 

engajamento dos trabalhadores, que são as seguintes: vigor, capacidade de absorção, 

comprometimento e envolvimento.  

Deve se levar em consideração que os resultados do estudo foram obtidos a partir de um 

tamanho de amostra pequeno, em uma única empresa, fato este que pode ser considerado uma 

delimitação do estudo.  O resultado verificado mostrou que existe uma pequena diferença, quase 

uma equivalência entre níveis de engajamento, comprometimento e envolvimento entre os dois 

tipos de profissionais (terceiros e não terceiros). Considerando que os níveis de engajamento, 

comprometimento e envolvimento dos trabalhadores estão diretamente relacionados à 

performance no exercício de suas atividades (VANCE, 2006), é possível subentender-se que, 

neste estudo, o desempenho dos funcionários terceirizados e empregados mostrou-se  muito 

próximo – ou quase equivalente, com a ressalva para a diferença significativa obtida entre a 

comparação dos níveis de engajamento e comprometimento organizacional afetivo de mulheres 

e homens.  

Entretanto, o resultado não significa uma recomendação para terceirizar todos os postos 

de uma organização. Recomenda-se ainda as diretrizes expostas previamente neste trabalho, 

tais como: não terceirizar postos de trabalho-chave dentro da organização (POLONIO, 2000); 

terceirizar para ater-se a atividades-fim (QUEIROZ, 1998); e não almejar apenas redução de 

custos quando se toma a decisão de terceirizar (BARTHÉLEMY, 2004). 

A terceirização é uma estratégia que vem sendo cada vez mais utilizada pelas 

organizações, fato que reforça a tese de que essa opção não será descartada tão cedo do 

planejamento das empresas. Diante disso, sabe-se que as organizações optam pela técnica de 
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terceirização na busca por menor custo e maior competitividade. Consideram que a simples 

contratação da empresa parceira-terceira garantirá os resultados esperados. Todavia, o estudo 

demonstrou a complexidade do processo e, caso não sejam dados a devida atenção e o correto 

planejamento ao processo, as chances de fracasso são altas (BARTHÉLEMY, 2004).  

O estudo contribui para o campo de investigação do comportamento dos recursos 

humanos em organizações cuja estratégia, em algum momento, optou por adotar práticas de 

terceirização. Desse modo, torna possível avaliar possíveis efeitos da prática de terceirização 

em si e como elas afetam o engajamento, o comprometimento e o envolvimento dos recursos 

humanos.  

Cabe ressaltar a importância da realização de outras pesquisas para a avaliação da 

relação entre terceirizados e as organizações contratantes, de modo que sejam verificadas 

métricas e práticas que possam ser aplicadas para medir níveis de engajamento entre os 

profissionais e apresentar maiores dados para discussão do tema.   

Este trabalho teve como objetivo primordial contribuir para a área de pesquisa do campo 

de estratégia empresarial, ampliando os conhecimentos sobre o fenômeno que vem ocorrendo 

no mercado globalizado, que é a terceirização e seus efeitos sobre as relações de trabalho e no 

engajamento dos profissionais.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO POR MEIO DO GOOGLE SURVEYS 

PESQUISA 
 

Responda às perguntas a seguir, marcando um número de 1 a 5, sendo: 1 = Nunca; 2 = 

Poucas vezes; 3 = Às vezes; 4 = Muitas vezes; 5 = Sempre. 

 

“Enquanto trabalho, eu acredito que fico...” 

 

1. Cheio de energia. 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  ) 5 

 

2. Com o pensamento voltado apenas para as minhas tarefas. 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  ) 5 

 

3. Revigorado. 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  ) 5 

 

4. Concentrado em minhas tarefas. 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  ) 5 

 

5. Disposto. 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  ) 5 

 

6. Distante dos meus problemas pessoais. 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  ) 5 

 

7. Focado no que estou fazendo. 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  ) 5 
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8. Fortalecido. 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  ) 5 

 

 

9. Renovado. 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  ) 5 

 

10. Tomado por minhas tarefas. 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  ) 5 

 

Responda às perguntas a seguir, marcando um número de 1 a 5, sendo: 1 = Nada; 2 = 

Pouco; 3 = Mais ou menos; 4 = Muito; 5 = Extremamente. 

 

“A empresa em que trabalho faz-me sentir...” 

 

11. Orgulhoso dela. 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  ) 5 

 

12. Contente com ela. 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  ) 5 

 

13. Entusiasmado com ela. 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  ) 5 

 

14. Interessado por ela. 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  ) 5 

 

15. Animado com ela. 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  ) 5 

 

Responda às perguntas a seguir, marcando um número de 1 a 5, sendo: 1 = Discordo 

plenamente; 2 = Discordo moderadamente; 3 = Discordo levemente; 4 = Nem concordo, nem 

discordo; 5 = Concordo levemente; 6 = Concordo moderadamente; 7 = Concordo totalmente. 
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16. As maiores satisfações da minha vida vêm do meu trabalho. 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  ) 5    (  ) 6    (  ) 7 

 

 

17. As horas que passo trabalhando são as melhores horas do meu dia. 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  ) 5    (  ) 6    (  ) 7 

 

18. As coisas mais importantes que acontecem em minha vida envolvem o meu 

trabalho. 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  ) 5    (  ) 6    (  ) 7 

 

19. Eu como, vivo e respeito o meu trabalho. 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  ) 5    (  ) 6    (  ) 7 

 

20. Eu estou pessoalmente muito ligado ao meu trabalho. 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  ) 5    (  ) 6    (  ) 7 

 

Preencha com seus dados: 

 

21. Sexo: 

(   ) feminino    (   ) masculino 

 

22. Você é atualmente um colaborador interno ou terceiro? 

(   ) interno    (   ) terceiro 

 

23. Idade: ________ 

 

24. Estado civil: 

(   ) solteiro(a)    (   ) casado (a)    (   ) outro 

 

25. Qual seu grau de escolaridade? 

(   ) Médio incompleto 

(   ) Médio completo 
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(   ) Superior incompleto 

(   ) Superior completo 

(   ) Pós-Graduação incompleto 

(   ) Pós-Graduação completo 

 

26. O cargo que você ocupa é de chefia? 

(   ) sim    (   ) não 

 

27. Qual área de atuação você ocupa atualmente? 

(   ) Administrativa 

(   ) Técnico ou Supervisor Operacional de Campo 

(   ) Mensageria 

(   ) Engenharia 

 

28. Há quantos anos trabalha na empresa? (Resposta em anos. Se trabalha há menos de 

um ano, marcar com 0 (zero). 

_____________________ 

 


