
A NOVA LEI DA TERCEIRIZAÇÃO 

x  
 

IMPACTO NA GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DE TI  



ENTENDENDO AS MUDANÇAS 

PORQUE MUDAMOS? 
 

A economia e as relações de trabalho mudaram globalmente, isso gera necessidades de 
adaptação.  

 

"Há que se verificar as condições em que são executadas cada mudança nessa relação, 
para que se garantam as condições de um trabalho decente“. 
Segundo o diretor da OIT para o Brasil, Peter Poschen. 

 

 



ENTENDENDO AS MUDANÇAS 

 

PREOCUPAÇÕES SOBRE A MUDANÇA NO BRASIL 

 

Quais são as condições em que serão realizadas as mudanças? 

Empresas sinalizam com melhoria nas relações Sindicais, com Colaborador e Judiciárias 

Avaliar a vulnerabilidade dos trabalhadores diante delas e o empresariado. 

 

 



“Na terceirização os riscos devem ser 
gerenciados de forma constante, pois 

as ameaças são frequentes."



A chamada “PEJOTIZAÇÃO” 
 

QUALIDADE      Comportamento e Conhecimentos Técnicos 

RISCOS PREPONDERANTES 



PORQUE TERCEIRIZAR? 

Profissionais especializados 
  

Serviços e/ou produtos  

 



PORQUE TERCEIRIZAR? 
 

Redução de custos indiretos 
 

Custos de gestão mão obra, melhor gestão do retorno sobre 
investimento(Benefícios – Folha Pagamento – Programas de 

Segurança – etc...) 

 



PORQUE TERCEIRIZAR? 
 

Otimização do tempo 
 

Mais especialização e qualidade, melhor divisão trabalho, maior 
fluidez para obter melhor gestão tempo 

 



PORQUE TERCEIRIZAR? 

 

Administração  mais precisa de Budget  
 

Maior controle do budget através de custos previsíveis 

 



PORQUE TERCEIRIZAR? 

 
Flexibilidade Estratégica 

 
Mais adaptação as circunstâncias corporativas e comerciais 

em constante mutação... 

 



PORQUE TERCEIRIZAR? 
 

Redução do ativo da empresa 
  

Eventual entrada de caixa resultante de transferência de 
ativos para o novo fornecedor 

 



PORQUE TERCEIRIZAR? 
 

Foco em competências chave  
 

Possibilidade de focar na manutenção e desenvolvimento 
das competências-chave do negócio ao livrar-se das 

competências periféricas, as quais serão terceirizadas 



PORQUE TERCEIRIZAR? 

Suporte Adm / RH / Jurídico e outros de 
longo prazo 

 
Desde que as empresas fornecedoras com suporte 

econômico, gerenciamento e fortalecidas de mercado 



O QUE NÃO MUDOU? 

 “Pejotização” – Agora pode?  
Ontem e hoje continua igual desde que não infringindo o artº 9º 
CLT (dependência, consecutividade e subordinação); 
 
  Direitos trabalhistas não foram mudados  
(13º, FGTS, Férias, Definição de direito aos vínculos sujeitos a CLT, 
etc.) 

 
 



O QUE REALMENTE MUDA? 
 Pode terceirizar a Atividade “FIM” de uma empresa e não tão somente a Atividade 

“MEIO”; 
 

 Hoje, o Trabalho Temporário é permitido para períodos de até três meses. O projeto de 
lei aprovado amplia esse prazo para seis meses, prorrogáveis por mais 90 dias. Isso 
significa que os contratos terão prazo máximo de nove meses. 
 

 Responsabilidade Subsidiária. No caso de não pagamento dos direitos trabalhistas, o 
trabalhador aciona na Justiça primeiro a empresa prestadora de serviço. Só se ela não 
comparecer é que o trabalhador pode acionar a companhia contratante 

 
 A gestão de dos Terceiros frente a Reforma Trabalhista 
 

 
 



GESTÃO EFICAZ DE SERVIÇOS E PESSOAS 
FAZEM A DIFERENÇA! 

O fornecedor do serviço de Terceirização deve garantir a segurança Jurídica, 
Tributária e Trabalhista de seu Cliente e por consequência da sua equipe de 
Colaboradores.  

 

Como ele deve fazer isso? 
 
 Garantir o cumprimento fiel de cada área da legislação; 
 Ir além com o Colaborador, mantendo a carga motivacional necessária a manutenção da relação de vinculo 

existente; 
 Não transformar o Colaborador terceirizado apenas uma unidade de receita; 
 Praticar de fato “Gestão de Pessoas” 

 



DEPOIMENTO PROFISSIONAL 
O QUE FUNCIONA NA GESTÃO DE PESSOAS DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS  
 
EM TI E DEMAIS ÁREAS ... 
 

Programas de Gestão formal de terceiros à Distância – APA, Avaliação de 
Desempenho, APP,  
Programas de Gestão Motivacionais: Campanhas pontuais de valorização do Ser 
Humano (Treinamentos EAD; Programas de Sustentabilidade; Campanhas pontuais 
(Comportamento, Marketing Pessoal, Saúde, etc.); Atividades comemorativas;  
Gestão de Benefícios Diretos e Indiretos (Convênios Estudantis de formação curricular) 
Presença no Cliente para efetivar a gestão direta dos Colaboradores terceirizados 



Gestão de R&S 
Módulo de 

Recrutamento e Seleção 

Gestão de Pessoas 
Módulo de Gestão Permanente 

de Colaboradores 

Administração de Pessoal 
Módulo Integrado de Gestão 

GSP 

GESTÃO DE SERVIÇOS E PESSOAS 



TERCEIRIZAÇÃO = OPORTUNIDADES 

INOVAÇÃO 

 PRODUTIVIDADE  

CONHECIMENTO   

EVOLUÇÃO  

SOMA TALENTOS 

(CASE AMAZON) 



Mensagem Final 
“Para sobreviver e ter sucesso, cada organização tem de se tornar 

um agente da mudança.  

A forma mais eficaz de gerenciar a mudança é criá-la”. 

 

Peter Druker 


