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ESPECIAL A.M.E.

Os sete pecados
capitais da
terceirização

V

em se tornando claro que a terceirização não é meramente
uma moda passageira. Cada vez mais empresas recorrem a
fornecedores externos. Porém, ao mesmo tempo em que a
terceirização é uma poderosa ferramenta de corte de custos, aumento
de desempenho e ajuste da atividade essencial, nem sempre as iniciativas tomadas resultam em processos bem-sucedidos, frustrando, às
vezes, as expectativas dos que contratam esses serviços. O artigo identifica os sete pecados capitais que estão na base do fracasso dos projetos de terceirização.

MARCELO BREYNE / KROPKI

Jérôme Barthélemy ESSEC Business School

A terceirização pode ser definida como a transferência de
toda atividade organizacional, ou parte dela, para uma
prestadora de serviço externa. No setor de serviços, a terceirização esteve tradicionalmente restrita às atividades de
suporte. Também era basicamente usada na reestruturação de empresas em má situação financeira. Hoje, está di-

fundida entre os gestores da maioria das empresas. Tem
se tornado cada vez mais claro que a terceirização é mais
do que uma moda passageira. De acordo com um relatório da empresa de consultoria Economist Intelligence Unit,
34 % das empresas terceirizaram toda ou parte de sua tecnologia de informação (TI) em 1997. Estima-se que essa
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proporção chegue a 58% em 2010. Espera-se que ocorram elevações similares em atividades como telecomunicações, contabilidade e recursos humanos.1
A evidência empírica indica que estratégias de terceirização cuidadosamente planejadas elevam o desempenho
total da empresa.2 Como destacou o presidente – CEO –
de uma empresa de médio porte que terceirizou atividades tão diversas quanto TI, logística, departamento financeiro e administração de recursos: “A terceirização fez com
que dobrássemos nossa receita operacional em relação aos
impostos, mantendo nossos ganhos estáveis”. Ela é geralmente considerada uma ferramenta muito eficiente para
cortar custos e melhorar o desempenho. Por meio da terceirização, as empresas podem tirar vantagem das melhores prestadoras de serviços e reestruturar departamentos
fechados, que relutam em mudar. Ela também pode ajudar a focar o core business. Visto que desenvolver competências centrais e atender às necessidades dos clientes é
algo crítico para o sucesso de uma empresa, qualquer coisa que venha distorcer esse foco pode ser considerado para
terceirização.3 Historicamente, muitas atividades foram desenvolvidas dentro da empresa porque não havia fornecedores externos. O crescimento contínuo dos mercados de
fornecedores aumentou a possibilidade de se reavaliar as
atividades que devem permanecer na empresa e as que
devem ser terceirizadas.4
Embora as empresas agora tenham mais oportunidades de terceirizar, as iniciativas de terceirização não
preenchem necessariamente todas as suas expectativas.
Por exemplo, três quartos dos executivos norte-americanos pesquisados pela American Management Association
revelaram que os resultados da terceirização não têm satisfeito suas expectativas.5 Enquanto a literatura sobre
terceirização busca tirar lições de empresas altamente visíveis que têm sido bem-sucedidas em terceirizações, este
artigo lança luz sobre os esforços fracassados.6 As tentativas fracassadas de terceirização raramente são relatadas, pois as empresas relutam em publicá-las. E não gostam de relatá-las porque tal informação pode manchar
sua reputação.7 Contudo, valiosas “melhores práticas” podem ser inferidas dos fracassos da terceirização, especialmente quando eles são comparados com os esforços bemsucedidos.

Meu estudo está baseado numa análise em profundidade de 91 esforços de terceirização realizados por empresas européias e norte-americanas. Os dados primários
foram coletados mediante entrevistas presenciais e um
detalhado questionário com executivos encarregados das
atividades de terceirização. Enquanto a maioria das pesquisas atuais sobre o assunto focam uma atividade única
(tipicamente TI), este artigo lida, simultaneamente, com
diversos serviços críticos, tais como TI, telecomunicações,
logística e finanças (ver o Apêndice para maiores detalhes
sobre a pesquisa empírica). Por meio dessa pesquisa, descobri que os mesmos erros estão por trás da maior parte
dos esforços de terceirização malsucedidos. Esses erros
foram chamados de os sete pecados capitais da terceirização. É provável que as empresas encontrem cada um desses pecados capitais em algum momento do referido processo. Já que esses pecados capitais não são conceitualmente distintos, não são mutuamente exclusivos. Portanto, devem ser vistos como componentes inter-relacionados de um sistema complexo.
Primeiro pecado capital: terceirizar atividades que não deveriam ser terceirizadas. No
início dos anos de 1990, os recém-indicados top managers
de uma empresa de aluguel de carros decidiu terceirizar a
tecnologia da informação (TI) para reduzir custos. Naquela
época, os custos com TI representavam 5% da receita, mais
do que a média do setor (de 3 a 4%). Três anos depois do
contrato de terceirização, os custos de TI representavam
10% da receita, e a empresa de aluguel de carros não podia
romper o contrato. De acordo com o diretor de informática –
CIO – da empresa: “Todo o departamento de TI havia sido
terceirizado, mas devíamos ter mantido o setor de desenvolvimento e manutenção de aplicativos na empresa. Essas
atividades estão muito próximas de nosso core business, e é
duro não ter um controle total sobre elas. (...) Se a prestadora
de serviços for à falência, tudo que podemos fazer é tentar
contratar seus empregados mais antigos”.
Insights para os executivos. A terceirização é freqüentemente associada à redução automática de custos e à melhoria de desempenho. Essa perspectiva claramente otimista da terceirização se origina do fato de que a maioria
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competitiva. Além disso, os aplicativos de TI que sustendos artigos sobre o assunto foi escrita durante o assim
tam os sistemas de reserva estavam muito próximos para
chamado período de “lua-de-mel” (i.e., logo quando o conserem terceirizados de forma segura.
trato é assinado ou pouco depois disso). Nesse momento,
Como a maioria das atividades possuem partes que peros benefícios relatados não são reais, apenas projetados.
tencem ao core business e outras que não, a implementação
Isso leva ao fenômeno de influência, ou seja, as empresas
de uma dicotomia core vs. não core ao nível da empresa
terceirizam para mimetizar os concorrentes que elas acre8
geralmente é difícil. Portanto, a referida dicotomia deveria
ditam que se darão bem com essa prática.
ser implementada ao nível da atividade.13 Por exemplo, uma
Determinar quais atividades podem ser melhor desempenhadas por prestadoras de serviços exige uma boa
empresa petrolífera decidiu terceirizar o sistema de TI. Vácompreensão da origem da vantagem competitiva das
rios concorrentes já tinham feito isso, e seus esforços nem
empresas. Certos recursos e potenciais são valiosos, raros,
sempre foram bem sucedidos. Como sua falta de sucesso
difíceis de imitar, e difíceis de substituir por levarem a
total poderia ser completamente atribuída à terceirização
9
desempenhos superiores. As atividades baseadas em tais
total (i.e., terceirização de toda a atividade), a empresa separou cuidadosamente as atividades essenciais das não esrecursos e potenciais (i.e., atividades core) não deveriam
senciais de TI. Como comentou o responsável pelo prograser terceirizadas, pois as empresas arriscam-se a perder
ma de terceirização: “A recomendação para terceirizar foi
vantagem competitiva e tornar-se “ocas”.10 Por outro lado,
feita por uma equipe que analisou a eficiência total do seras atividades não essenciais podem ser terceirizadas por
duas razões. Primeira, a terceirização de atividades não essenciais permite que as empresas
Para determinar as atividades que
foquem as atividades em que elas são melhores e que melhoram seu desempenho global.11
podem ser melhor desempenhadas por
Segunda, a transferência de atividades não essenciais para prestadoras de serviços especialifornecedores externos, é necessário
zadas pode ajudar a reduzir os custos e aumentar o desempenho de tais atividades.12
compreender onde se originam as
Na metade dos anos 1990, por exemplo,
uma empresa de alta tecnologia decidiu abrir
vantagens competitivas da empresa.
uma nova subsidiária para entrar no mercado
do sul da Europa. Essa empresa definiu seu
viço de TI entregue e determinou que somente os serviços
core business como sendo o design, a produção e a venda
não estratégicos, de atividades primárias, poderiam ser
de telas coloridas de alta resolução. Todas as outras ativiterceirizados. Essa recomendação foi então endossada por
dades que não pertenciam a nenhuma dessas categorias
um conselho corporativo, composto pelos presidentes e
(logística, serviço de pós-venda, e vários tipos de atividaexecutivos corporativos”. Essa empresa decidiu por fim
des de marketing) foram terceirizadas para prestadoras de
terceirizar o mainframe, as telecomunicações (LAN/WAN
serviços. Essa estratégia permitiu que a empresa de alta
voice e operações, gerenciamento e suporte de dados), os
tecnologia entrasse no novo mercado não somente mais
serviços interfuncionais (help desk, change coordination e
depressa, como também a um custo muito baixo. Esse
service coordination) e os serviços de carreira. As atividades
bem-sucedido esforço de terceirização pode ser comparaessenciais de TI, como desenvolvimento e manutenção de
do ao caso da empresa de aluguel de carros descrito aciaplicativos, foram mantidas na empresa.
ma. Lá, a terceirização do setor de desenvolvimento e
manutenção de aplicativos de TI era claramente um erro.
Segundo pecado capital: selecionar a
No setor de aluguel de carros, intensamente ligado a TI,
prestadora de serviço errada. Seguindo as instruum bom sistema de reservas é a chave para a vantagem
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ções de seus escritórios centrais nos Estados Unidos, um
fabricante europeu de equipamentos terceirizou toda a sua
atividade de logística.14 A lógica que havia atrás dessa decisão era a seguinte: como a maioria dos clientes estava
cada vez mais interessada em entregas pequenas e freqüentes, o top management nos EUA não sabia ao certo se o
departamento interno de logística de sua subsidiária européia tinha um nível suficiente de expertise para implementar uma organização just-in-time. Eles também sabiam
que uma organização just-in-time implementada de modo
falho levaria a custos muito altos. Uma vez que o escritório central exigiu que a mudança fosse feita rapidamente,
os executivos da subsidiária tiveram de encontrar um fornecedor de logística terceirizado, assinar um contrato,
transferir a atividade e passar a administração, tudo em
um prazo de seis meses. Logo depois que o contrato foi
assinado, as coisas começaram a se complicar, pois os terceiros não atenderam às expectativas. As mercadorias demoravam muito para ser entregues ou simplesmente não
eram entregues. Houve grandes perdas no estoque. Um
estudo comparativo mostrou que essa subsidiária em particular tinha custos de logística mais altos do que todas as
subsidiárias européias.
Insights para os executivos. Selecionar uma boa prestadora
de serviços é crucial para o sucesso da terceirização. No
caso acima, por exemplo, esses terceiros foram selecionados porque tinham oferecido o lance mais baixo. Contudo,
seu principal negócio era o transporte. Eles não tinham recursos para lidar com toda a função de logística, não conseguindo implementar sozinhos uma organização just-in-time.
As exigências do cliente foram claras desde o princípio, e o
fracasso de seu esforço de terceirização pode ser essencialmente atribuído à falta de expertise dos terceiros.
Se por um lado um importante argumento para a terceirização é que as prestadoras de serviço especializadas
tenham custos mais baixos do que seus clientes, também
é importante observar que as empresas não terceirizam
necessariamente para cortar custos.15 De acordo com o VP
de supply chain management de uma empresa de bens de
consumo norte-americana, terceirizar a logística é mais
caro do que mantê-la na empresa. Contudo, o aumento
de custos é mais do que compensado por um aumento

em receitas e em redução dos custos de oportunidades. A
receita aumenta devido à habilidade de implementar práticas logísticas inovadoras, e a quantidade de valor econômico agregado (EVA) aumenta devido ao fato de a terceirização evitar manter ativos fixos.16
A literatura tem identificado vários critérios para a escolha correta da prestadora de serviços.17 É útil distinguir
as qualificações em hard e soft:
• As qualificações hard são tangíveis e podem ser facilmente
verificadas por meio de due diligences. Elas se referem à habilidade de as prestadoras de serviços oferecerem soluções de
baixo custo e atualizadas. Critérios importantes também são
a experiência no negócio e o vigor financeiro.
• As qualificações soft são atitudinais. Elas podem não
ser verificáveis e variar dependendo das circunstâncias.
Critérios subjetivos importantes são um bom ajuste cultural, compromisso com melhorias contínuas, flexibilidade e compromisso em desenvolver relacionamentos de
longo prazo. A confiança é um importante critério subjetivo.18 Um elevado nível de confiança é em geral associado ao sucesso da terceirização.19 Na maioria dos casos, o
cliente e o consultor têm diferentes objetivos de negócio,
que podem levar a conflitos de interesse. Por exemplo, o
começo de um contrato é geralmente mais benéfico para
o cliente do que para a prestadora de serviços.20 À medida
que o tempo passa, o contrato se torna objeto de negociação e de desentendimento. Como colocou um dos entrevistados: “A terceirização é uma operação lucrativa a curto prazo. Deve continuar lucrativa a longo prazo”.
A forma mais eficaz de encontrar os melhores fornecedores – com base em ambos os tipos de critérios, hard e
soft – é obter uma informação de primeira mão. Uma técnica útil é primeiro confiar as atividades primárias a um
grande número de prestadoras de serviços, para depois
terceirizar as atividades mais sensíveis à melhor prestadora
de serviços.21 Um executivo de uma grande empresa européia de energia declarou: “Gastamos aproximadamente
dois anos com pequenos negócios e um grande número
de fornecedores; depois, um ano para tomar uma “posição estratégica”, terceirizando a uma aliança de poucos
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Insights para os executivos. Desde os anos 1980, parcerias de prestadoras de serviços emergiram como um modelo de excelência de compra. As parcerias substituem a competição de mercado por relacionamentos mais estreitos e
baseados em confiança em algumas poucas prestadoras
de serviços selecionadas.23 A noção de que as prestadoras
de serviços de terceirização são parceiras e que os contratos desempenham um papel menos importante se popularizou por uma notória negociação de terceirização de
TI. Em 1989, a Eastman Kodak terceirizou grande parte
de suas operações para a IBM, a Digital Equipment e a
Businessland. Como o relacionamento entre a Eastman
MONTAGEM SOBRE ORIGINAL MARCELO BREYNE / KROPKI

players.” Não precisamos dizer que a terceirização se revelou um enorme sucesso nessa empresa.
A experiência de primeira mão consome tempo, além
de ser um modo caro de descobrir se uma prestadora de
serviços é ou não competente e confiável. Um modo alternativo e menos caro é usar a experiência de segunda mão
(i.e., analisar a reputação da prestadora de serviços). Uma
reputação de competência e confiança é um ativo importante, que as prestadoras de serviços valorizam porque as
ajuda a atrair novos clientes.22 Contudo, emitir uma Requisição de Proposta não é, em geral, suficiente para determinar se uma prestadora de serviços tem boa reputação. É útil entrevistar os clientes das
prestadoras e especialistas do setor para conhecer as habilidades técnicas e a capacidade das potenciais prestadoras de serviços.
Terceiro pecado capital: redigir um
contrato pobre. Um banco europeu
terceirizou sua rede de telecomunicações inteira a fim de cortar custos e de refocar o
seu core business. Esse empreendimento revelou-se um completo fracasso, pois os custos aumentaram e a qualidade dos serviços
diminuiu. A principal razão do fracasso foi
que os executivos se apressaram ao entrar
no relacionamento com a prestadora de serviços. Gastaram muito pouco tempo com o
desenvolvimento de um bom contrato, e cometeram diversos erros. O contrato, embora longo, não era preciso. Por exemplo, o
banco tinha de pagar honorários extras mesmo para serviços básicos. Não havia cláusulas objetivas de avaliação de desempenho.
Os honorários fixos tinham sido acordados
quando o negócio do cliente estava indo
muito bem. À medida que o turnover caiu, a
relação entre os custos fixos de telecomunicações e a receita total se tornou cada vez
maior. Além disso, o contrato tornou impossível trocar a prestadora de serviços,
mesmo depois que o relacionamento com
ela se tornou cada vez mais ácido.
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Kodak e suas prestadoras de serviços era cooperativo e
baseado em contratos flexíveis, criou-se uma idéia errada
de que não eram necessários contratos rígidos para o sucesso da terceirização. Contudo, existem ciladas no gerenciamento de parcerias.24 Um bom contrato é essencial
para o sucesso da terceirização porque ajuda a estabelecer
um equilíbrio de poder entre o cliente e a prestadora de
serviços.25 Gastar muito pouco tempo na negociação do
contrato e pretender que o relacionamento de parceria com
a prestadora de serviços dê conta de todo o resto é um
equívoco.26 Elaborar um bom contrato é sempre importante, pois ele permite que os parceiros tracem expectativas e se comprometam com os objetivos de curto prazo.
Ademais, o contrato garante um resultado seguro em caso
de falhas no relacionamento.
Com respeito ao real conteúdo do contrato, considero que os melhores contratos são, simultaneamente:
• Precisos. Contratos mal definidos freqüentemente levam
a altos custos e níveis pobres de serviço. As exigências de
custo e desempenho deveriam ser estabelecidas desde o
princípio, e claramente especificadas no contrato.27
• Completos. Redigir um contrato tão completo quanto
possível traz dois importantes benefícios. Primeiro, quanto mais completo o contrato, menor o risco de oportunismo potencial por parte da prestadora de serviços. Segundo, quanto mais completo o contrato, menor a probabilidade de ele envolver renegociações custosas.28
• Incentivadores. Os contratos deveriam ser redigidos para
incentivar o comportamento correto por parte da
prestadora de serviços. Por exemplo, a prestadora pode
obter um bônus quando seu desempenho elevar os indicadores do valor do negócio. Esse incentivo poderia ajudar a alinhar os objetivos da prestadora de serviços com
os objetivos do negócio de seu cliente. O contrato também deveria prever as possíveis alterações no relacionamento ao longo de seu ciclo de vida. Por exemplo, um
sistema de preço unitário pode ser usado no começo do
relacionamento. O custo poderia mudar para um sistema
de preço aberto à medida que o relacionamento progredisse. O contrato poderia posteriormente exigir uma mu-

dança para um acordo de participação nos resultados, a
fim de que o cliente e a prestadora de serviços tivessem aí
um interesse comum.
• Equilibrados. Em geral, os contratos unilaterais não duram muito tempo. Mesmo um contrato que penda desfavoravelmente para o lado da prestadora de serviços não é
necessariamente benéfico para o cliente: os níveis de serviços caem rapidamente, e a prestadora tenta compensar
algum valor impondo honorários adicionais.
• Flexíveis. Devido às condições mutáveis e instáveis dos
negócios, os contratos de terceirização de médio e longo
prazos não deveriam ser redigidos de uma forma inflexível. A cláusula de flexibilidade pode ajudar ambas as parte a se adaptarem às mudanças do meio.29
O fracasso por que passou o banco europeu pode ser
essencialmente atribuído a um contrato mal redigido, que
carecia de precisão (i.e., os honorários extras tinham de
ser pagos, mesmo para serviços básicos), flexibilidade (i.e.,
os honorários fixos haviam sido estabelecidos quando os
negócios iam bem) e completude (i.e., era impossível mudar de prestadora de serviços, pois do contrário seriam
aplicadas penalidades extremamente severas). O banco
aprendeu o caminho difícil. Como destacou um dos executivos: “Gaste o tempo que for possível no desenvolvimento do contrato. Um contrato é um investimento cujo
valor realmente se torna visível se o relacionamento com
o fornecedor se tornar complicado”.
Quarto pecado capital: subestimar as questões de pessoal. Uma loja de departamentos européia
teve de fechar por dois dias porque seus 70 empregados
da gerência de recursos entraram em greve. O fechamento aconteceu durante uma importante promoção de vendas e resultou na perda de muitos milhões de euros. Essa
greve ocorreu em parte por causa dos constantes rumores
de que a gerência de recursos seria terceirizada. Esses rumores foram essencialmente estimulados pelo fato de que
os empregados aposentados que trabalhavam nesse setor
nunca haviam sido substituídos. Basicamente, seus colegas estavam com medo de ser transferidos para a prestadora
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de serviços (com salários menores e menos benefícios) ou
dispensados.

Uma segunda questão de pessoal é que o comprometimento dos empregados transferidos para a prestadora
de serviços também deve ser assegurado. Como declarou
o executivo responsável por um contrato de terceirização
do setor financeiro: “A retenção do conhecimento e das
habilidades é a questão-chave. Independentemente do
perfil do fornecedor do serviço, o trabalho efetivo é realizado por indivíduos que aproveitam suas habilidades, conhecimento, experiência e a tecnologia disponível para
eles. Se ocorrer um alto turnover na equipe, então a qualidade do trabalho irá se deteriorar bastante, particularmente
nas áreas de especialistas técnicos e no trabalho analítico”. O resultado de um esforço de terceirização depende
em grande parte do comprometimento dos empregados
que forem transferidos para a prestadora de serviços. Os
empregados que trabalham em atividades não relacionadas ao core business da empresa são freqüentemente trata-

Insights para os executivos. A gestão eficiente das questões de pessoal é crucial porque os empregados geralmente vêem a terceirização como uma subestimação de suas
habilidades. Isso pode resultar numa saída maciça antes
mesmo que se tome a decisão de terceirizar. É muito difícil manter sigilo com respeito à viabilidade da terceirização e à tomada de decisão, e uma comunicação aberta é a
chave para lidar com as questões de pessoal num processo de terceirização. Quando as tentativas de sigilo fracassam, os rumores começam a se espalhar. Tão logo os empregados ficam sabendo que a terceirização está em discussão, surge uma ansiedade contraproducente, e eles
começam a pedir a conta em antecipação à terceirização.
As empresas que consideram a idéia da terceirização
devem enfrentar duas questões de pessoal relacionadas. Primeiro, os empreA gestão eficiente das questões de
gados-chave devem ser mantidos e motivados. Na maioria das atividades, a
pessoal é essencial, pois os empregados
terceirização não deve significar a transferência de todos os empregados para a
geralmente vêem a terceirização como
prestadora de serviços. Quando uma
atividade é realizada na empresa por um
uma subvalorização de suas habilidades.
longo período de tempo, o conhecimento específico sobre a maneira de tocar
dos com menos prioridade. Uma vez que eles sejam transessa atividade vai se acumulando bastante. Os empregados
feridos para as prestadoras de serviço especializadas, poque possuem esse conhecimento específico devem ser idendem receber melhores oportunidades de carreira naquilo
tificados. Para mantê-los na empresa, a gerência deve esque é encarado como o core business do consultor. Para
tar preparada para oferecer-lhes salários e benefícios mais
muitos empregados, o emprego oferecido pela prestadora
altos. A terceirização tem um impacto negativo sobre o
de serviços é mais atrativo do que o emprego fixo numa
sentido de segurança no emprego dos empregados e soorganização em que a atividade terceirizada é encarada
bre sua lealdade, mesmo quando eles mantêm seus cargos
como mera utilidade.
na empresa. Isso pode levar à diminuição da produtividaAlém disso, levar em conta as considerações éticas
de ou ainda a ações disfuncionais, como greves. Para asseajuda a evitar a maior parte das questões de pessoal relagurar o comprometimento dos empregados que ficam, a
cionadas com a terceirização.30 Uma empresa de serviços
empresa pode oferecer a eles novas responsabilidades. Geralmente, seu papel tende a se deslocar da entrega do serpúblicos deu especial atenção a seus empregados quando
viço para a interface com a prestadora de serviços e os
decidiu terceirizar 85% de seu budget de TI para uma
usuários finais. Esse importante deslocamento exige noprestadora de serviços. O CIO sintetizou isso da seguinte
vas habilidades que somente podem ser adquiridas por
maneira: “Queríamos encontrar uma solução que não fosmeio de um rígido treinamento e um apoio contínuo.
se prejudicial aos empregados da área de TI”. Nesse acor-
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do, a prestadora de serviços foi contratualmente obrigada
a oferecer o mesmo pagamento e os mesmos benefícios
aos 160 empregados transferidos para a prestadora de serviços. Esta também se comprometeu a não demitir os
empregados terceirizados, nem transferi-los para outras
contas sem sua aprovação. O acordo de terceirização foi
endossado pelos sindicatos e se mostrou no final muito
bem-sucedido.

beu que “ao mesmo tempo em que há importante diminuição de custos no começo do relacionamento, incorrese rapidamente em custos adicionais”.

Insight para os executivos. Quando o desempenho de uma
atividade é baixo, os executivos são tentados a recorrer à
terceirização. Se um desempenho pobre é atribuível a fatores como economia em baixa escala ou falta de expertise,
a terceirização tem sentido. Se um
desempenho pobre é atribuível a
Quando uma atividade é terceirizada, é
uma administração pobre, a terceirização não é necessariamente a
crucial reter um pequeno grupo de gerentes
melhor solução. Por um lado, é em
geral mais fácil lidar com uma
para dar sustentação ao fornecedor externo.
prestadora de serviços do que com
um departamento interno.32 Por
À primeira vista, parece surpreendente que as empreoutro lado, a terceirização leva a grandes mudanças na
sas possam ganhar alguma coisa com a terceirização se
administração de uma atividade. Com a terceirização, o
meramente transferirem seus empregados para terceiros e
controle da propriedade direta dos ativos e o do emprego
exigirem que mantenham o mesmo nível de pagamentos
da equipe são substituídos pelo controle por meio de um
e benefícios. Contudo, há muito mais na terceirização do
contrato. Em vez de baixar ordens, os executivos encarreque apenas transferir as pessoas e renegociar seus pagagados das atividades terceirizadas devem negociar os rementos e benefícios. A clientela múltipla permite que as
sultados com as prestadoras de serviços. Devem se asprestadoras de serviços operem em uma escala inatingível
segurar do uso efetivo do serviço terceirizado pelos usuários
por seus clientes individuais. Devido à variedade de seus
internos, que em geral relutam em trabalhar com
clientes, as prestadoras de serviços especializadas também
prestadoras de serviço externas.
têm uma experiência mais profunda e ampla, que um
Para um cliente de terceirização, é particularmente
cliente individual não pode alcançar.31
importante evitar a perda do controle sobre a atividade
terceirizada. Tal perda tem duas origens distintas. Primeira, o cliente pode não ter capacidade de lidar com a
Quinto pecado capital: perder o controle da
prestadora de serviços. Segunda, o cliente pode não adatividade terceirizada. A terceirização numa emministrar ativamente a prestadora de serviços. No caso
presa de varejo especializado levou ao total desmantelada empresa de varejo especializado explorada acima, dois
mento do departamento interno de TI. Logo depois que a
erros foram cometidos simultaneamente. O departamento
decisão de terceirizar havia sido tomada, o CIO foi deixainterno de TI foi totalmente desmantelado, e o CIO não
do sozinho para negociar com a prestadora de serviços. A
estava suficientemente envolvido com a administração
terceirização acabou se revelando um grande fiasco. Os
da prestadora de serviços. Ele tinha poucos contatos com
custos de TI aumentaram em 20%, e o desempenho desse
os executivos da prestadora, encontrando-os formalmente
departamento não aumentou absolutamente nada. O conuma vez por mês e informalmente menos do que uma
trato de cinco anos foi cancelado três anos depois de ter
vez por semana.
sido assinado. De acordo com o CIO, a terceirização reQuando uma atividade é terceirizada, é crucial mansultou numa “total e perigosa perda de controle sobre TI,
ter um pequeno grupo de executivos para lidar com a
em inabilidade para lidar com um ambiente de mudanças
prestadora de serviços. Esses executivos devem ser capae na perda de controle sobre o futuro”. Ele também perce-
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zes de desenvolver a estratégia da atividade terceirizada e
mantê-la afinada com a estratégia global da organização.
Embora as habilidades gerenciais da prestadora de serviços sejam muito importantes, elas também devem ser
complementadas com habilidades técnicas. Se ninguém
na empresa for capaz de avaliar os desenvolvimentos tecnológicos, a terceirização estará fadada ao fracasso. Novos
empregados podem ser necessários para lidar com a
prestadora de serviços. Os clientes terceirizados deveriam
procurar essencialmente profissionais com experiência
anterior em terceirização ou na gestão de joint-ventures,
envolvimento numa atividade terceirizada e experiência
em conduzir equipes transdisciplinares.33 Quando uma loja
de departamento terceirizou parte de sua estrutura de TI,
85% dos empregados desse setor foram transferidos para
a prestadora de serviços. Metade do pessoal remanescente
foi dispensada um pouco depois. Ocorreu que eles não
eram capazes de lidar com a prestadora de serviços nem
de dar suporte às mudanças no escopo do contrato de
terceirização. Foram substituídos por profissionais com
grande experiência em terceirização.
Terceirizar não significa abdicar! A falta de uma ge-

Tabela 1: Custos

rência ativa deve ser evitada a todo custo, tal como esclarece o seguinte exemplo. Uma fabricante de computadores terceirizou grande parte de suas atividades de serviços
pós-venda. Embora a justificativa para a terceirização fosse essencialmente a redução de custos, um alto padrão de
desempenho da prestadora de serviços também era importante. No setor de computadores, os serviços de pósvenda são essenciais, e o fabricante de computador não
gostaria de perder negócios por causa de sua prestadora
de serviços. A primeira maneira de lidar com essa importante questão foi imaginar uma cláusula contratual estabelecendo que a prestadora de serviços tinha de resolver
85% dos problemas encontrados pelos usuários finais por
dia. Contudo, o entrevistado deixou claro que tal cláusula
é ineficiente se não for corretamente implementada. Ele
explicou: “Sem um monitoramento constante da
prestadora de serviços, seu índice de desempenho cairia
para 70% (em vez de 85%). Não podemos aceitar esse
índice baixo porque levaria a uma perda de negócios para
nós”. Ao mesmo tempo em que um bom contrato é necessário, um bom sistema de aplicação do contrato também
é essencial.

ocultos da terceirização em dois casos de logística (US$)
BAIXO NÍVEL DE IDIOSSINCRASIA
(I.E., ALMOXARIFADO)

ALTO NÍVEL DE IDIOSSINCRASIA
(I.E., FUNÇÃO LOGÍSTICA INTEIRA)

Valor contratado
Duração do contrato

$ 1,5 milhão
1 ano
CUSTOS DE PROCURA E CONTRATAÇÃO
Número de empregados internos
4
Consultores externos e advogados
0
Custo total de procura e contratação
$ 10.000
Razão entre o custo de procura e contratação
0,7%
total e o valor total contratado
CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECEDOR

$ 4 milhões
3 anos

Número de empregados
Número de encontros formais por ano
Número de encontros informais por ano
Custos anuais de administração do fornecedor
Razão entre os custos de administração anual
do fornecedor e o valor total contratado

2
12
12
$ 200.000
15%

2
1
4
$ 100.000
6,7%

5
4
$ 250.000
6,2%
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Sexto pecado capital: subestimar os custos
ocultos da terceirização. A Tabela 1 compara os
custos ocultos de dois contratos de terceirização de logística. O primeiro caso é de uma empresa de manufatura
que terceirizou um subsetor de sua atividade de logística:
o almoxarifado. Nessa empresa, o almoxarifado era considerado um setor primário. O segundo caso é o de uma
empresa de manufatura que terceirizou toda a sua função
de logística. Ao tomar essa atividade, a prestadora de serviços teve de adquirir conhecimentos específicos sobre o
negócio de seu cliente e sobre as idiossincrasias de sua
atividade de logística.

to; e negociar mudanças no contrato quando ocorrerem
situações não previstas. Os custos de administração das
prestadoras de serviços são incorridos ao mesmo tempo
em que a operação de terceirização está em curso.36

A TCE indica que os custos ocultos da terceirização
são essencialmente influenciados pela idiossincrasia dos recursos que estão por trás das atividades terceirizadas.37 Os
recursos físicos específicos referem-se a equipamentos especializados adaptado às exigências de uma certa empresa.
Os recursos humanos específicos referem-se à expertise que
os empregados adquiriram em anos de treinamento e que é
útil apenas no contexto de uma empresa em particular.
Quando recursos idiossincrásicos são transferidos para uma
Insight para os executivos. Os clientes de terceirização
prestadora de serviços, fica muito difícil trocar a prestadora
confiam em que podem avaliar se a terceirização leva ou
ou reintegrar a atividade terceirizada. Na medida em que a
não a economia de custos. Contudo, eles normalmente
prestadora de serviços sabe que não pode ser facilmente
subestimam os custos que podem ameaçar seriamente a
substituída, ela pode agir de forma oportunista. Uma ex34
viabilidade dos esforços de terceirização. A economia do
ploração oportunista ocorre quando as prestadoras de serviços padronizam os serviços de TI em vez de oferecer sercusto de transação (TCE – Transaction Cost Economics)
35
viços personalizados. Se por um lado essa padronização perindica que há dois tipos principais de custos ocultos:
mite às prestadoras de serviços obter economia em maior
Os custos ocultos da terceirização são um
escala, significa também que
as necessidades únicas de seus
tópico importante para os gerentes, pois podem
clientes já não são mais satisfeitas.38 As empresas que seleameaçar a fundamentação da terceirização.
cionam a prestadora de serviços certa e redigem um bom
contrato têm uma probabilidade menor de sofrer com o
• Custos de procura e de contratação da prestadora de
potencial oportunismo de suas prestadoras de serviços. Uma
serviços. Os custos de procura são os gastos feitos para
boa prestadora de serviços deve ser competente e confiável
reunir informações que identifiquem e avaliem as
(ver segundo pecado capital). Um bom contrato deve ser,
prestadoras de serviços convenientes. Os custos de consimultaneamente, preciso, completo, incentivador, equilitratação são os gastos feitos ao negociar e redigir o contrabrado e flexível (ver terceiro pecado capital).
to de terceirização. Ambos os custos são incorridos antes
Contudo, procurar uma prestadora de serviços de confique a operação de terceirização de fato ocorra.
ança e esboçar um bom contrato custa caro. Nos dois casos
apresentados acima, os custos de procura e contratação fo• Custos de administração da prestadora de serviços.
ram aproximadamente dez vezes mais altos para toda a ativiEsses custos possuem três diferentes dimensões: monitodade de logística do que para o contrato de terceirização do
rar o acordo para se assegurar de que as prestadoras de
almoxarifado (6,2% vs. 0,7%). Os custos de administração
serviços atendam às suas obrigações contratuais; bargada prestadora de serviços foram duas vezes mais altos para
nhar com as prestadoras de serviços e sancioná-las quantoda a atividade de logística do que para o almoxarifado (15%
do não tiverem um desempenho de acordo com o contra-
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diversas atividades de TI que a alta gerência considerava
primárias (centrais de dados, manutenção de aplicativos,
suporte ao usuário). Contudo, a terceirização fracassou devido aos altos custos e ao baixo desempenho. Embora o
vice-presidente dos serviços de informação quisesse abandonar o contrato, relutou em fazer isso. Na verdade, ele
sabia que uma troca de prestadora de serviços levaria mais
de seis meses, ao passo que reintegrar as atividades exigiria
mais do que dez meses. Tudo o que ele poderia fazer era
renegociar o contrato, implementando uma redução de 15%
nos serviços em razão do baixo desempenho.
Insight para os executivos. Muitos executivos relutam em
prever o fim de um contrato de terceirização. Além disso,
eles freqüentemente deixam de planejar uma estratégia de
saída (i.e., mudança de fornecedor externo ou reintegração de uma atividade terceirizada). Por exemplo, um gerente encarregado da gestão de recursos que havia sido
terceirizada destacou que “esse acordo de terceirização é
baseado num relacionamento de longo prazo. Uma mudança de fornecedor externo está totalmente fora de questão”. Essa atitude é um erro, pois a troca de fornecedores
não significa necessariamente que a terceirização não deu
certo. Reduzir a base do fornecedor e estabilizar relacionamentos de longo prazo com poucos fornecedores
selecionados nem sempre é a melhor solução.

Sétimo pecado capital: deixar de planejar uma
estratégia de saída. Uma empresa de varejo terceirizou

MARCELO BREYNE / KROPKI

vs. 6,7%).39 As cifras do segundo caso foram tão altas que
anularam a economia de custo da terceirização.
Os custos ocultos da terceirização representam um
tópico importante para os executivos porque eles podem
ameaçar a fundamentação da terceirização. Não deixa
também de ser paradoxal que esses custos sejam necessários e prejudiciais ao resultado dos esforços de terceirização. Se por um lado uma terceirização bem-sucedida
requer um gasto substancial com a procura, a contratação e a administração da prestadora de serviços, esses
gastos também podem fazer com que os esforços de terceirização se transformem num verdadeiro fiasco. Se uma
cuidadosa seleção da prestadora de serviços, a elaboração de um contrato com expectativas bem articuladas e
o estabelecimento de medidas de avaliação claras custam caro, tais gastos são necessários para manter os custos da prestadora de serviços num nível aceitável. Considerando o potencial impacto dos custos ocultos da terceirização, pode ser válido contrair um custo adicional
para se contratar um especialista externo. Tais especialistas têm familiaridade com terceirizações e sabem como
evitar certas ciladas. Especialistas jurídicos podem ser
úteis na preparação do contrato de terceirização e na negociação com a prestadora de serviço. Especialistas técnicos podem ajudar a desenvolver medidas precisas,
como o nível de desempenho do serviço.
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De fato, os relacionamentos de terceirização podem
ser vistos como um continuum. Numa extremidade estão
os relacionamentos de longo prazo, em que um ou ambos
os parceiros investem especificamente no relacionamento. Há uma vantagem considerável em se fazer a
recontratação do mesmo fornecedor, pois a troca de fornecedores ou a reintegração da atividade terceirizada é
muito difícil.40 Na outra extremidade estão os relacionamentos de mercado, onde o cliente pode escolher entre
muitos fornecedores e mudar de fornecedor sem muito
custo nem inconvenientes. Nesse caso, não há vantagem
real em se contratar novamente o mesmo fornecedor. Por
exemplo, uma empresa no ramo de computadores
terceirizou com sucesso o telemarketing. A duração do
contrato foi estabelecida em apenas um ano. A cada ano,
o preço e o desempenho do fornecedor encarregado eram
comparados com os de outros fornecedores. Se o fornece-

Quadro: Os

dor encarregado não fizesse sempre a melhor oferta, seu
contrato nunca seria renovado.
Os executivos que não querem prever o fim de um
relacionamento de terceirização também têm a tendência de não incluir cláusulas de reversibilidade material
(i.e., a opção de comprar de volta as instalações e equipamentos do fornecedor) e cláusulas de reversibilidade
humana (i.e., a opção de contratar de volta os empregados do fornecedor) no contrato.
A ausência dessas cláusulas leva a uma base frágil
de poder para qualquer negociação com o fornecedor e
torna difícil a saída de um acordo de terceirização.41
Foi exatamente isso que aconteceu com a empresa de
aluguel descrita anteriormente. Mesmo quando uma atividade terceirizada não é muito idiossincrásica, é importante planejar uma estratégia de saída. A troca de
fornecedores ou a reintegração da atividade terceiriza-

sete pecados capitais da terceirização e as lições aprendidas

MOMENTO

PECADO CAPITAL

LIÇÃO APRENDIDA

Idéia original
de terceirizar

Terceirizar atividades
que não deveriam
ser terceirizadas
Selecionar o
fornecedor errado
Redigir um
contrato pobre

Somente as atividades que não pertencem ao negócio essencial podem
ser terceirizadas. A abordagem do essencial vs. não essencial pode ser
implementada tanto no âmbito da empresa como no da atividade.
Os clientes terceirizados devem procurar fornecedores que sejam capazes
de fornecer as soluções mais atuais e confiáveis
O contrato é a principal ferramenta para estabelecer um equilíbrio de poder
nos relacionamentos de terceirização. Os bons contratos possuem quatro
características. Devem ser precisos, completos, equilibrados e flexíveis.

Começo do
relacionamento

Subestimar
as questões
de pessoal

A perda de empregados-chave e a falta de comprometimento podem ameaçar seriamente a viabilidade dos esforços de terceirização. Contudo, uma boa
comunicação e um comportamento ético em relação aos empregados ajudam a evitar esses problemas.
A fim de manter o controle sobre as atividades terceirizadas, os clientes devem manter um pequeno grupo de profissionais qualificados. Uma administração ativa do fornecedor também é crucial.
Os custos ocultos (i.e., de procura, contratação e administração) podem
ameaçar a viabilidade dos esforços de terceirização. Os custos ocultos provavelmente são mais baixos quando são terceirizadas atividades primárias.

Perder o controle da
atividade terceirizada
Subestimar os custos
ocultos da terceirização

Troca de fornecedor
ou reintegração da
atividade terceirizada

Deixar de planejar
uma estratégia de saída

O fim do contrato de terceirização deve ser planejado desde o princípio. É
crucial estabelecer cláusulas de reversibilidade no contrato.
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da se tornou muito difícil, pois não havia sido prevista
no contrato.
O quadro ao lado sumariza os sete pecados capitais
da terceirização e as lições a serem aprendidas.
Terceirização: riscos e oportunidades. Historicamente, a terceirização esteve restrita às atividades básicas de suporte, como serviços administrativos auxiliares.
Hoje, ela se estendeu a atividades mais cruciais, como TI,
telecomunicações, finanças e logística. Tipos cada vez mais
complexos de terceirização têm sido desenvolvidos. Por
exemplo, a emergência dos “4 PL” de logística é a maior
tendência entre os fabricantes de carro dos EUA.
A General Motors possui uma joint venture com a
Menlo Logistics, chamada Vector. Esta é responsável por
toda a logística externa da General Motors. Ela opera como
um quarto fornecedor, que gerencia os múltiplos terceiros da GM.42
Com base numa pesquisa feita com 91 projetos de
terceirização, descobri as sete maiores ciladas que podem
ameaçar a viabilidade dos esforços de terceirização. Como
se vê no Apêndice, os resultados estatísticos confirmam
que os sete pecados capitais são bons diferenciadores entre o sucesso e o fracasso de uma terceirização. Esses resultados envolvem diversas implicações:

trato pobre” e “deixar de planejar uma estratégia de saída”.
Ao comparar os esforços bem-sucedidos com os mal sucedidos, forneci pistas para se evitarem os sete pecados da
terceirização. Uma mensagem importante deste artigo é
que alguns esforços de terceirização são fadados ao fracasso antes mesmo de o relacionamento com o fornecedor ter sido iniciado. Quando uma empresa terceiriza atividades que não deveriam ser terceirizadas, seleciona o
fornecedor errado e redige um contrato pobre, a probabilidade de sucesso é próxima de zero.
Para haver sucesso na terceirização, as empresas precisam acumular um expertise necessário para evitar os sete
pecados capitais da terceirização. Tal processo é desagradável porque consome tempo e é caro. Ao longo desta pesquisa, percebi que esse conhecimento raramente foi capitalizado no nível organizacional. É desagradável na medida
em que minha pesquisa indica que os sete pecados capitais
são muito similares entre si. Portanto, acredito piamente
que as empresas que usam muita terceirização poderiam
ganhar mais se montassem um departamento dedicado a
capitalizar o conhecimento dos gestores com a terceirização.43 Tal departamento deve ser encarregado de compartilhar e estimular experiências com terceirização prévias e
conhecimentos por toda a empresa. Estabelecer uma função dedicada à terceirização pode ser um luxo para pequenas empresas ou empresas que fazem pouca terceirização.
Nesse caso, a informação relacionada à terceirização pode
ser reunida ao nível do departamento de compras.

• Alguns pecados são mais “capitais” do que outros. “Redigir um contrato pobre” e “perder o controle da atividade terceirizada” tiveram o
maior impacto sobre o re“Redigir um contrato pobre” e “perder o controle
sultado dos esforços de terceirização. Por outro lado,
da atividade terceirizada” têm grande impacto
“deixar de planejar uma estratégia de saída” não foi
sobre o resultado dos esforços de terceirização.
um bom diferenciador entre sucesso e fracasso, talvez porque só seja necessário planejar uma estratégia de
A terceirização é uma forma de as empresas cortasaída no caso de mudança de fornecedor ou reintegrarem custos, aumentarem o desempenho e focarem seus
ção da atividade terceirizada;
limitados recursos em seu core business. Contudo, ela também pode ser perigosa se não for adequadamente imple• Mesmo em tentativas bem-sucedidas de terceirização comentada. As empresas devem pensar seriamente na mametem-se erros. Os mais freqüentes foram “terceirizar ativineira de lidar com os sete pecados capitais antes de todades que não deveriam ser terceirizadas”, “redigir um conmar suas decisões de terceirização.
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Apêndice:
Informação sobre as empresas e operações de terceirização. Minhas descobertas estão baseadas numa extensa pesquisa da literatura acadêmica e um estudo em profundidade de 91 casos de terceirização com várias características (ver Tabela ao lado). Os dados primários foram coletados por meio de questionários detalhados e entrevistas. Há dois tipos amplos de terceirização: (1) terceirização como uma
alternativa à integração vertical e (2) terceirização como meio de desintegração vertical (i.e.,
atividades de terceirização que foram realizadas
na empresa). Neste artigo, foco o segundo tipo
de terceirização. Para identificar as publicações
dos contratos de terceirização, conduzi uma extensa pesquisa eletrônica com base em duas grandes bases de dados: ABI/Inform-Global e Reuters.
Compilei uma amostra inicial de 816 casos de
terceirização do tipo “desintegração vertical”.
Obtive respostas a um questionário em 91 casos
(taxa de resposta de 11%). Cada questionário
veio de uma empresa diferente. Os respondentes eram altos gerentes responsáveis por atividades de terceirização. Devido a limitações financeiras, só pude conduzir as entrevistas em aproximadamente metade dos casos. Salvo em alguma condição mencionada, todos os dados e ilustrações apresentados são originários desse projeto de pesquisa.
Para avaliar se os esforços de terceirização foram bem sucedidos ou fracassaram, usei uma escala Likert de cinco pontos (de “absolutamente
insatisfeito” a “totalmente satisfeito”). Os esforços de terceirização foram considerados bem-sucedidos quando os gerentes se mostraram “muito
satisfeitos” ou “totalmente satisfeitos”. E foram
considerados fracassados quando os gerentes se
mostraram “absolutamente insatisfeitos”, “não satisfeitos” ou “moderadamente satisfeitos”. Usando essa metodologia, 63% dos esforços de terceirização foram considerados bem-sucedidos e 37%
fracassados. Para checar a confiabilidade dos meus

PERFIL
DAS EMPRESAS
Origem geográfica
Europa

76

América do Norte

24

Setores
Matérias-primas e empresas de serviços públicos

22

Manufatura

41

Serviços

24

Setor financeiro

13

Número de empregados
< 1.000

24

1.000 > 10.000

38

> 10.000

38
PERFIL DAS OPERAÇÕES
DE TERCEIRIZAÇÃO

76

PORCENTAGEM
DA AMOSTRA

Tipo de atividade terceirizada
Tecnologia da informação

54

Telecomunicações

7

Logística

17

Finanças

7

Outros

15

Valor contratado
< $ 10 milhões

38

$ 10-100 milhões

30

> $ 100 milhões

24

Porcentagem do orçamento terceirizada
0-20%

11

21-40%

12

41-60%

11

61-80%

23

81-100%

43
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dados, desenvolvi um índice objetivo do sucesso da terceirização utilizando nove itens binários: (1) redução de
custos, (2) habilidade em transformar custos fixos em
variáveis, (3) controle de despesas, (4) administração de
pessoal, (5) desempenho total, (6) acesso às melhores
competências, (7) acesso ao pessoal mais qualificado, (8)
melhora na qualidade dos serviços, e (9) realocação de
recursos para o core business. O número médio de objetivos encontrado foi de respectivamente 3,2 para as ter-

PECADO CAPITAL

ceirizações fracassadas e 6,8 para os casos de sucesso.
Os resultados de uma análise da ANOVA indicam que
essa diferença é estatisticamente significativa (F = 16.1;
p<0.01).
A tabela abaixo lista cada pecado na primeira coluna,
o número (e porcentagem) de esforços malsucedidos em
que estava envolvido o pecado na segunda coluna e o
número (e porcentagem) de esforços bem-sucedidos que
continham o pecado, na terceira coluna.

NÚMERO (E PORCENTAGEM)
DE ESFORÇOS FRACASSADOS
QUE CONTÊM O PECADO

NÚMERO (E PORCENTAGEM)
DE ESFORÇOS BEM-SUCEDIDOS
QUE CONTÊM O PECADO

RESULTADO
DO TESTE DE
QUI-QUADRADO

50 (55%)

26 (28%)

X2 = 5.46**

27(30%)
63(69%)
35(38%)

8 (9%)
21 (23%)
19 (20%)

X2 = 5.58**
X2 = 16.40***
X2 = 2.99*

34(37%)

5 (6%)

X2 = 12.82***

13(14%)

4 (4%)

X2 = 2.60*

41(46%)

33 (36%)

X2 = 0.70

Terceirizar atividades que não
deveriam ser terceirizadas
Selecionar o fornecedor errado
Redigir um contrato pobre
Subestimar as questões
de pessoal
Perder o controle da
atividade terceirizada
Subestimar os custos
ocultos da terceirização
Falhar ao planejar uma
estratégia de saída
* p < 0.10; ** p < 0.05; *** p < 0.01.
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