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RESUMO 

 

A presente pesquisa trata do fenômeno da terceirização de serviços de mão-de-obra em 

detrimento da internalização de serviços de mão-de-obra, em especial dos serviços de 

Vigilância Patrimonial Desarmada e Limpeza e Conservação, passando pela observação de 

seus aspectos gerais e posteriormente particularizando para as implicações concernentes ao 

Serviço Público. Nesse sentido, o objetivo geral desta pesquisa foi analisar os aspectos 

relevantes para a tomada de decisão efetiva entre a terceirização e internalização dos 

serviços de vigilância patrimonial desarmada e limpeza e conservação de uma instituição 

pública de ensino superior. A abordagem teórica busca tratar do termo terceirização de 

serviços públicos, seus conceitos, definições e evolução histórica. Aborda também aspectos 

relacionados ao gasto público com a terceirização. Quanto aos aspectos metodológicos, esta 

pesquisa caracteriza-se, quanto a seus fins, como um estudo descritivo de caráter 

exploratório. Optou-se por realizar uma triangulação entre análise documental, observação 

e estudo de caso. Em relação a natureza dos dados, trata-se de uma pesquisa transversal de 

natureza quali-quantitativa com utilização de dados primários, colhidos por meio de 

questionário específico e também utilização de dados secundários, obtidos através de 

pesquisa documental na instituição em análise no que diz respeito aos gastos com 

terceirização dos anos de 2014 a 2019. Os questionários foram aplicados aos gestores da 

instituição pesquisada, caracterizando-se como amostra não probabilística, 

intencionalmente escolhida, determinada através da taxa de retorno do instrumento aplicado 

na coleta de dados. Os resultados apontam uma boa satisfação com os serviços terceirizados 

e que a transparência dos custos dos serviços é fundamental no processo decisório. Sobre os 

custos, ocorreu um relativo desconhecimento de sua composição por parte dos 

respondentes. No caso avaliado, a análise comparativa dos custos da terceirização versus 

internalização resultou num custo geral mais elevado para os serviços terceirizados no 

período avaliado. 

 

Palavras-chave: Terceirização. Internalização. Gasto Público. Eficiência. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This research deals with the phenomenon of outsourcing of labor services to the detriment 

of the internalization of labor services, in particular the services of Unarmed Patrimony and 

Cleaning and Conservation, passing through the observation of their general aspects and 

later particularizing for as implications related to the Public Service. In this sense, the 

general objective of this research was to analyze the relevant aspects for the effective 

decision making between the outsourcing and internalization of unarmed patrimonial 

surveillance services and cleaning and conservation of a Public University. The theoretical 

approach seeks to deal with the term outsourcing of public services, its concepts, 

definitions and historical evolution. It also addresses aspects related to public spending on 

outsourcing. As for the methodological aspects, this research is characterized, as for its 

purposes, as a descriptive study of exploratory character. It was decided to perform a 

triangulation between document analysis, observation and case study. Regarding the nature 

of the data, this is a cross-sectional survey of a qualitative and quantitative nature using 

primary data, collected through specific questionnaire and also using secondary data, 

obtained through documentary research at the institution under analysis with regard to 

expenses with outsourcing for the years 2014 to 2019. The questionnaires were applied to 

the managers of the researched University, characterized as a non-probabilistic sample, 

intentionally chosen, determined through the rate of return of the instrument applied in the 

data collection. The results indicate a good satisfaction with the outsourced services and 

that the transparency of service costs is essential in the decision-making process. Regarding 

costs, there was a relative ignorance of its composition by the respondents. In the case 

assessed, the comparative analysis of the costs of outsourcing versus internalization 

resulted in a higher overall cost for outsourced services in the period evaluated. 

 

Keywords: Outsourcing. Internalization. Public Spending. Efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a intensificação da crise fiscal e consequentemente do déficit estatal já 

em décadas passadas, como a iniciada na década de 70 estendida até a década de 80, gerada 

pela crise do petróleo, expôs e fragilizou a economia nacional. Essa nova realidade 

condicionou à reorganização do Estado brasileiro a novas orientações à sua política 

nacional. Nesse cenário, a redução do déficit associou a necessidade de redução de custos e 

contenção de despesas através de reformas administrativas nas estruturas das organizações. 

As reformas administrativas foram apoiadas no discurso de melhoria da eficiência e 

efetividade aos serviços prestados ao Estado, e com isso as transferências de atividades 

secundárias para empresas prestadoras de serviços se mostrou mais lucrativa, na 

oportunidade, assim consolidando a terminologia da terceirização de serviços públicos. 

Olher et al. (2015) relata que o Decreto-Lei 200/67 foi um dos alicerces e sementes 

para a regulamentação da terceirização no Brasil, pois foi por meio dessa legislação que se 

promoveu o início de uma grande reforma administrativa na administração pública 

alavancada pela nova realidade econômica vivenciada no país. Considerando ainda que 

esses novos ideais se apoiam na ideia do estado mínimo que surge com grande força nesse 

período.  

A terceirização insere-se como uma prestação de serviço por empresas contratadas 

pela administração pública para realizar determinada atividade, não se considerando como 

uma transferência de atividades e radicalização da divisão social do trabalho no 

capitalismo, pois o ente contratante continua sob o comando do tomador do serviço 

(FILGUEIRAS; CAVALCANTE, 2015). 

Filgueiras e Cavalcante (2015) relatam que as empresas através de seus 

representantes legais têm defendido ferrenhamente a implantação da terceirização há 

algumas décadas e suas interferências obtiveram êxito por meio da edição da súmula 331 

do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que permitiu por intermédio de empresas 

interposta a contratação de trabalhadores nas atividades meios desde que não atingisse a 

atividade fim. 

Conforme Carvalho (2018) a legalização da atividade de terceirização obedece 

estritamente aos requisitos e procedimentos legais da Lei 8.666/93. Olher et al. (2015) 

identifica que a inserção dessa atividade na administração pública federal se deu através da 

Lei nº 9.632, de 7 de maio de 1998 que dispõe sobre a extinção de alguns cargos na 

administração pública federal e em seu artigo 2º autoriza a execução indireta 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.632-1998?OpenDocument
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correspondentes aos cargos extintos ou em extinção, ou seja, a terceirização desses cargos 

passou a ser executada por empresas contratadas. 

Até o ano de 2017 a terceirização se especializou em prestar serviços nas atividades 

meios e somente poderia ser aplicada a essas áreas tanto na iniciativa pública como na 

privada, pois as atividades finalística e alguns serviços específicos não poderiam ser objetos 

de terceirização. Conforme Lodi (2018) esse entendimento vigorou apenas até a publicação 

da Lei 13.429/2017, pois a partir de então foi descaracterizado a ilicitude da prestação de 

serviços por meio da terceirização das atividades finalísticas da empresa.  

Em 2018 o Governo Federal editou o decreto nº 9.507/2018 que revogou o decreto 

2.271/97 onde sua abrangência são os órgãos controlados pela União. Pela portaria nº 443, 

de 27 de dezembro de 2018 estabeleceu-se os serviços que serão preferencialmente objeto 

de execução indireta, em atendimento ao disposto no art. 2º do decreto nº 9.507/2018 

(BRASIL, 2018c). 

Vilela e Pimentel (2018) destacam que o novo decreto nº 9.507/2018 não reconhece 

de forma expressa os serviços que serão objetos da terceirização, situação expressamente 

prevista no decreto anterior e abrangia às consideradas atividades-meio como limpeza e 

conservação. Nesse sentido a regra atual abre brecha para outras possibilidades de 

terceirização em primeira análise. Nesta mesma notícia, o planejamento do governo federal 

nega a possível relação da lei 13.429/2017 com o novo decreto, relatando que a lei trata 

apenas de trabalho temporário para empresas urbanas sem relação direta com as 

contratações dos serviços na administração pública e principalmente o abandono do 

concurso público gerador da internalização do serviço pelo órgão. 

Cavalcante (2017) corrobora no sentido de que a lei 13.429/2017 não possui o 

condão de afastar o princípio do concurso público, ou seja, a internalização dos serviços 

públicos para fins de desenvolvimento da atividade-fim na máquina pública permanece e 

não abre espaço para terceirizar, apesar de a lei não ser clara ao se definir atividade fim e 

atividade meio, sendo o texto constitucional omisso e impreciso. Nesse sentido, destaca-se 

que enquanto o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior do Trabalho (TST) 

não se posicionarem de forma estável, íntegra e coerente acerca da matéria, serão gerados 

profundos debates doutrinários, decisões judicial conflitante e, sobretudo, considerável 

insegurança jurídica. 

 Não obstante de todo este processo histórico político, administrativo e jurídico das 

terceirizações estão também as Instituições de Ensino Superior (IES) públicas, incluindo 

esta que é objeto desta pesquisa, pois permitiu a terceirização pelo fato de ter promovido, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.507-2018?OpenDocument
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por lei complementar, a extinção de alguns cargos de sua lei de Plano de Cargos, Carreiras 

e Salários - PCCS. Após a previsão de extinção dos cargos, depois de promovido sua 

vacância, a terceirização de serviços públicos de limpeza e vigilância patrimonial 

desarmada passou a ser implementada na instituição de forma permanente. 

 Diante do contexto apresentado resta considerar que as atividades terceirizadas na 

IES pesquisada abrangem as atividades chamadas meios, com cargos extintos e assim com 

autorização constitucional para ser empregada a terceirização de serviços. A discussão 

dessas atividades permeia nos motivos pelos quais se decide abandonar a internalização e 

opta-se por caminhar a passos largos para o modelo da terceirização de serviços públicos. 

A frequente exposição que os gestores públicos enfrentam no processo decisório de 

terceirizar ou produzir determinados serviços públicos caracteriza-se a diferentes 

perspectivas que oportunizam as escolhas. Portanto, frente às questões levantadas, a 

proposta desta pesquisa é responder o seguinte questionamento: quais os principais 

aspectos que viabilizam uma decisão mais efetiva entre a terceirização e internalização dos 

serviços de vigilância patrimonial desarmada e limpeza e conservação em uma IES 

pública?  

Para responder a questão problema o objetivo geral deste estudo é analisar os 

aspectos relevantes para a tomada de decisão efetiva entre a terceirização e internalização 

dos serviços de vigilância patrimonial desarmada e limpeza e conservação em uma IES 

pública. Para alcançar tal objetivo, foram estabelecidos como objetivos específicos os 

seguintes: a) elicitar a percepção dos gestores na decisão da terceirização e internalização 

de serviços; b) apurar o custo da terceirização e da internalização; c) destacar o papel da 

transparência dos custos da terceirização do serviço público. 

As primeiras observações que estimularam essa pesquisa foram feitas por meio do 

envolvimento e conhecimento do próprio autor desta pesquisa nos processos de repactuação 

e realinhamento de preço dos contratos, onde o impacto orçamentário e financeiro chamou 

atenção por seus valores expressivos e com interferência considerável no comprometimento 

do custeio na instituição. Assim estudar as interferências e motivações nessas contratações 

nos faz entender melhor a significância do gasto público aplicado nesse tipo de contratação. 

A pesquisa está estruturada em seis capítulos. O primeiro capítulo é introdutório, 

compreendendo além dos aspectos de compreensão geral do tema, contém informações do 

problema de pesquisa, com suas devidas justificativas, somados ao objetivo geral e 

específicos, além da motivação da proposta escolhida. O segundo e terceiro capítulo é a 

base teórica do estudo, abordando temáticas como administração pública e IES e a 
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terceirização de serviços. Dentre outros assuntos, essas temáticas buscarão esclarecer sobre 

serviço público, apuração de custo na administração pública, como também aspectos 

teóricos relativos à inserção da terceirização de serviço na administração pública, sua 

evolução histórica e os principais aspectos sobre vantagens e desvantagens da 

implementação da terceirização. 

O quarto capítulo aborda o processo metodológico utilizado na pesquisa. Neste 

capítulo apresenta-se a classificação da pesquisa, desenho e métodos aplicados na pesquisa, 

tanto para coleta de dados como para sua análise. No quinto capítulo apresenta a análise dos 

dados, interpretação e discussões dos resultados com base nos objetivos específicos 

traçados. Por fim, o sexto capítulo versando sobre as conclusões com base nos resultados da 

pesquisa e considerações sobre trabalhos futuros. 
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2  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Com objetivo de compor a base teórica que auxiliará essa pesquisa, este capítulo 

buscará compreender a definição de Administração Pública e IES, noções sobre serviços 

públicos e o processo da internalização de serviços por meio de concurso público, além de 

trazer uma discussão sobre a necessidade da apuração do custo do serviço público. 

 

2.1 Definições de Administração Pública e IES 

 

A expressão administração pública é utilizada ou conceituada em vários sentidos 

seja no sentido amplo, estrito, formal, material, etc., de forma que conceituar administração 

pública não é tão simples devido à diversidade que a incorpora (WILL, 2009). Conforme 

Alexandrino e Paulo (2011) em sentido amplo a administração pública é o conjunto de 

órgãos de governo e pessoas jurídicas que exerce a função política e administrativa, já em 

sentido estrito só inclui órgãos e pessoas jurídicas que exerce a função meramente 

administrativa, no sentido formal é o conjunto de órgãos, pessoas jurídicas e agentes que 

como regra desenvolve atividade administrativa e por fim no sentido material, sendo o 

conjunto de atividades que costumam ser próprias de função administrativa. 

 Corroborando com esse entendimento Meirelles (2006, p. 64) descreve 

administração pública sobre duas vertentes, a saber, 

 

Administração Pública, em sentido formal, é o conjunto de órgãos instituídos 

para consecução dos objetivos do Governo; em sentido material, é o conjunto das 

funções necessárias aos serviços públicos em geral; em acepção operacional, é o 

desempenho perene e sistemático, legal e técnico, dos serviços próprios do 

Estado ou por ele assumidos em benefício da coletividade. Numa visão global, a 

Administração é, pois, todo o aparelhamento do Estado preordenado à realização 

de seus serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas. 

 

   Observa-se que os conceitos direcionam a entender que sempre a uma ligação da 

administração pública com os órgãos de governo que venham a exercer funções políticas 

conjugadas com funções administrativas necessárias a realização dos serviços prestados a 

sociedade. Will (2009) descreve a administração pública como todo aparelho de Estado que 

visam desenvolver atividades das políticas de governo, englobando o poder Executivo, 

Legislativo e Judiciário tanto da União quanto dos Estados, Municípios e Distrito Federal, 

com vistas a satisfazer as necessidades coletivas. 
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 De outra parte Bachtold (2008) define administração pública como parte da 

Administração Geral, mais segundo as normas do direito e da moral visando ao bem 

comum na prestação do serviço público, de forma a realizar o planejamento, organização, 

direção e controle.  

 Embora sejam elencados os sentidos de administração pública por algumas 

vertentes é indispensável o seu entendimento em cada posicionamento, de forma a 

compreender-se as estruturas na qual a administração é inserida (SILVA, 2009). Entretanto 

a administração Pública é constituída para gerir e administrar de forma eficaz os recursos 

públicos através de princípios e instrumentos de planejamento (ORTIZ, 2012). Administrar 

é cuidar do interesse público no objetivo de dar plena e cabal satisfação das necessidades 

coletivas básicas, pois o progresso e o desenvolvimento de uma nação passam 

obrigatoriamente pela administração (CHIAVENATO, 2012).  

A Administração Pública possui subdivisões, de acordo com as entidades, os órgãos 

e seus agentes. Divide-se, portanto no sentido subjetivo, em Administração Direta e 

Administração Indireta. A primeira, representada pela União, os Estados, O Distrito Federal 

e os Municípios. Entidades estas que se fragmentam em órgãos os quais possuem 

atribuições específicas. (CARVALHO E SAMPAIO, 2010). 

Ainda segundo Carvalho e Sampaio (2010) essas entidades dão origem a entes com 

personalidade jurídica própria, onde o poder descentralizado se configura. Esses entes se 

referem à segunda classificação, a Administração Indireta, que corresponde às Autarquias, 

Fundações Públicas, as Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista. 

Dentro deste contexto subjetivo de administração descentralizada ocorre a 

possibilidade da constituição de fundações que prestam serviços para atender os anseios do 

Estado. Dentro dessa estrutura insere a IES fruto dessa pesquisa, uma fundação pública que 

presta serviço de ensino superior e está inserida dentro da estrutura da administração 

pública. 

Neste momento é importante descrevermos pontos relevantes sobre a educação e a 

inserção do ensino e financiamento constitucional no Brasil. Carvalho (2016), destaca que o 

financiamento da educação no Brasil para manutenção e desenvolvimento do ensino se 

concretiza na Constituição Federal de 1934. Ocorre que na constituição de 1937 a 

vinculação constitucional estabelecida foi suprimida e retomada apenas na constituição de 

1946 com a definição de novos percentuais de aplicação mínimos para o financiamento da 

educação. Com o surgimento do regime militar ocorre novamente a supressão da 

vinculação constitucional de recursos para educação de forma a comprometer a oferta. 
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Na Constituição Federal da República de 1988 a educação no Brasil foi novamente 

pautada no ordenamento jurídico e mantidas e executadas pelo Poder Público, com 

responsabilidades nas esferas federais, estaduais e municipais. Dentre as normas e leis que 

regulamenta a educação superior no Brasil temos como principais a Constituição Federal da 

República de 1988 (CF/88) e a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional (LDB) nº 

9.394 de 20 de dezembro de 1996. 

 O capítulo III, seção I “Da Educação”, art. 205 da Constituição Federal de 1988 

preconiza “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

 No mesmo Capítulo, agora, no artigo art. 212 a Constituição Federal de 1988 relata 

que “A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de 

impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento 

do ensino”. 

 A LDB, como relata Souza Junior (2002), foi um dos marcos para mudança no que 

diz respeito aos financiamentos do ensino público. Houve um maior e mais dedicado 

esforço na consolidação dos investimentos na educação básica, mas as mudanças 

encadearam no que o autor chama de “efeito cascata” sobre os demais níveis de ensino.  

 Nesse contexto de confirmação e aplicações de esforços na melhor oferta do ensino 

a LDB em seu art. 54 relata sobre a manutenção das Instituições de Ensino Superior e 

prevê, 

 

Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na forma da lei, 

de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, 

organização e financiamento pelo Poder Público, assim como dos seus planos de 

carreira e do regime jurídico do seu pessoal. 

  

No referido artigo 54 da LDB evidencia a responsabilidade de manutenção do 

ensino nas universidades mantidas pelo poder público e dentro desse rol de 

responsabilidades o artigo 17, inciso I ao IV da referida lei alude o intento da oferta para o 

ensino público superior, assim vejamos,  

 

Art. 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal compreendem: 

I - as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público 

estadual e pelo Distrito Federal; 

II - as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público municipal; 



22 

 

III - as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela 

iniciativa privada; 

IV - os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. 

 

 Logo, tanto a CF como a LDB se tornaram a força para a ampliação e constituição 

do acesso ao ensino superior o que permitiu aos Estados a participação dessa oferta com a 

criação de universidades estaduais. 

 

2.2 Serviços Públicos: Titularidade e Definições de Conceitos 

 

Conforme Barcarollo (2013) a relevância da instituição de serviços públicos 

permeia todo o sistema do Direito Público, onde a própria administração pública é 

formatada pelo conjunto de serviços públicos que são destinados e colocado à disposição da 

sociedade. Nessa perspectiva o autor observa mutações ao longo dos anos que 

proporcionou uma revolução na forma de ofertar e até mesmo conceituar serviço público.  

Alexandrino e Paulo (2011), Santo (2010), Barcarollo (2013), relatam que 

historicamente o conceito de serviço público surge na França com seu desenvolvimento sob 

a escola do serviço público encabeçada por Léon Duguit. O aprofundamento dos estudos 

levaram os franceses a incorporar cada vez mais atividades ao conceito de serviço público, 

chegando a enquadrar como tal toda e qualquer atividade que o Estado exercia diretamente 

ou indiretamente. 

Um dos cenários que impactou diretamente a maneira de se ver o serviço público, 

foi a passagem da oferta de um Estado Liberal que primava primordialmente pela filosofia 

de Estado mínimo outorgando ampla liberdade de iniciativa ao cidadão, para o Estado 

Social que passou a absorver um compromisso maior com tarefas públicas, nesse caso 

prima-se mais por justiça social e expande sua atividade prestacional positiva. Santo (2010, 

p. 48) relata que, “Ultrapassado o Estado liberal, o Estado social tomou o seu lugar, 

ampliando as suas tarefas no tocante aos serviços públicos, notadamente no campo da 

administração prestadora de benefícios”. 

 Com a alteração de perfil do Estado na oferta de serviço público, Barcarollo (2013, 

p. 602) descreve que “inaugura-se a justiça social no âmbito do Estado, o que significa a 

instauração das liberdades positivas, típicas do Estado do Bem-Estar Social ou Welfare 

State”. Nessa nova perspectiva desempenhada pelo Estado Social fruto das conquistas 

sociais dos cidadãos, os direitos individuais passam a ser visto em uma nova categoria 

suportada pela intervenção estatal que agora é promotora da oferta direta e aplicada de 
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serviços públicos, onde os novos instrumentos de direitos adquiridos passam incorporar 

projetos concretos de oferta de políticas públicas. 

 Quando o Estado Social passa a ser o vetor de políticas públicas com vista a atender 

a massa de direitos fundamentais conquistados através das diversas lutas sociais, percebe-se 

uma transformação da sociedade que agora prima pelo bem comum e passa a objetivar a 

difusão da dignidade da pessoa humana, justiça e solidariedade social, nesse caso torna-se 

“diretriz de fundamental importância no contexto do Estado Democrático de Direito”. 

(BARCAROLLO, 2013, p. 603). 

 Conforme Queiroz (2013) a doutrina tem sustentado um declínio da noção clássica 

de serviço público devido as polêmicas relacionados a imprecisões dos seus conceitos que 

são constantemente associados aos critérios orgânico ou subjetivo, material ou funcional, e 

o critério formal. Essas imprecisões na doutrina gerou uma ideia de “crise” na tentativa de 

conceituar serviço público. 

 Notadamente ao longo dos anos as atividades estatais e as influências geradas pelo 

ordenamento jurídico distintos dos diversos países proporcionaram características 

particulares na definição, conceituação e a própria cobertura dos serviços públicos.  

No Brasil, depois de ultrapassado o Estado Liberal, o Estado Social surgiu 

ampliando tanto as tarefas a serem desempenhadas, como também intervindo em atividades 

que antes era prestada pela iniciativa privada, passando assim a serem incorporadas como 

atividades própria de Estado. Essa conjuntura proporcionou influências significativas na 

percepção de conceituação de serviço público. 

 Antes de apresentarmos os conceitos e enquadramento dos serviços públicos 

trazidos pela doutrina majoritária no Brasil, foi necessário entendermos como alguns dos 

aspectos e posições históricas da interferência Estatal têm moldado os conceitos e 

diferenças conceituais identificadas.  

Alexandrino e Paulo (2011) relata que o conceito amplamente caracterizado pela 

escola francesa passou ao longo do tempo ser menos abrangente em suas definições, de 

forma a não ser empregado para qualquer atividade. Ocorre que conceituar serviço público 

e o arcabouço das atividades que se enquadram é complexo e não consensual na doutrina, 

conforme os autores o que se busca é identificar elementos relevantes que nos permitiria 

enquadrar uma atividade como serviço público. 

 

Na mais ampla das acepções atuais, a expressão “serviço público” é empregada 

como sinônimo de “função pública” ou “atividade pública”. Abrange, assim, o 

conjunto de todas as atividades que são exercidas sob regime jurídico de direito 

público: a atividade jurisdicional, a atividade legislativa, a atividade de governo 



24 

 

(atividade política) e as atividades consideradas de administração pública em 

sentido material – inclusive a prestação de serviços públicos em sentido estrito 

realizada por intermédio de delegatários. (ALEXANDRINO; PAULO, 2011, p. 

655) 

 

As acepções atuais relativo a expressão “serviço público” pregoado de forma ampla, 

segundo a visão dos autores, tem pouca utilidade e ainda tende a ser empregado como 

sinônimos de função pública e atividade pública. A ideia seria buscar conceituar o serviço 

público com uma visão mais restrita que atende a particularidade do que realmente se 

enquadraria como atividade estatal prestada mediante serviço público. 

Nessa perspectiva Alexandrino e Paulo (2011, p. 663) conceitua serviço público da 

seguinte maneira, 

 

Serviço público é atividade administrativa concreta traduzida em prestações que 

diretamente representem, em si mesmas, utilidades ou comodidades materiais 

para a população em geral, executada sob regime jurídico de direito público pela 

administração pública ou, se for o caso, por particulares delegatários 

(concessionários e permissionários, ou ainda, em restritas hipóteses, detentores de 

autorização de serviço público). 

 

Com essa definição os atores buscou enquadrar e limitar o serviço público a 

atividades administrativas, e optaram por excluir o poder de polícia, atividades de fomento, 

e curiosamente atividades internas e atividades-meio da administração pública e qualquer 

outra atividade que atenda indiretamente o interesse da população. 

Na definição de Meirelles (2006) serviço público é todo aquele prestado pela 

administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer 

necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniência do estado. 

Para Di Pietro (2009) seria toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a 

exerça diretamente ou por meio de seus delegados, como objetivo de satisfazer 

concretamente as necessidades coletivas, sob-regime jurídico total ou parcialmente público. 

Conforme Mello (2009) serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou 

comodidade material fruível diretamente pelos administrados, prestado pelo Estado ou por 

quem lhe faça às vezes, sob um regime de Direito Público. 

Manica e Menegat (2018) descreve a visão de serviços públicos dentro da esfera de 

titularidade (estatal, privada e compartilhada) identificada sob a ótica da CF/88, com 

hipóteses de delegação e exploração de serviços pela iniciativa privada. Nessa perspectivas 

os autores relatam que o arcabouço do conteúdo para conceituar serviço público é bastante 

distinto e complexo, onde formular um conceito genérico de validade universal seria 

impossível, pelo fato de refletir característica do ordenamento jurídico num determinado 
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momento histórico. Destaca-se uma crítica aos diversos conceitos da doutrina, pois em 

análise, a base para conceituar serviços públicos encontra-se na própria Constituição e da 

realidade histórica e não de formulações tradicionais desconectada do texto constitucional. 

Com base nos conceitos apresentados percebemos que muitas vezes somos levados 

a repensar o que de fato é serviço público. Às vezes, ou quase sempre, a maioria da 

sociedade entende que qualquer atividade pública, prestada por meio da administração 

pública seja direta ou indiretamente, enquadraria no arcabouço do serviço público, ou seja, 

um retorno ao pensamento inicial da escola francesa. Mais percebemos que não seria essa a 

ideia da definição da doutrina majoritária, conforme vemos na citação de Alexandrino e 

Paulo (2011) onde os mesmos excluem da definição de serviço público as atividades-meios 

da administração ou qualquer outra atividade que atendem indiretamente a população. 

Nessa perspectiva percebemos que a amplitude do conceito de serviço público em 

certo momento da história, desencadeou de certa maneira o crescimento da máquina 

pública devido ao seu modelo prestacional. Desta feita, “cresce no mundo a preocupação 

com o gigantismo do Estado que já não consegue manter a qualidade dos serviços 

desejados pela sociedade” (SANTO, 2010, p. 49).  

Devido essa preocupação e consequente insatisfação da sociedade, perdura a 

iniciativa de se reduzir a máquina pública ocasionando o retorno do setor privado nas 

prestações de “serviços públicos”.  

Santo (2010) relata que o redimensionamento do Estado ocasionado pela quebra de 

paradigma é fruto do alto custo trazido pelo Estado Social, e agora urge ao Estado retirar as 

fronteiras construídas entre o público e o privado e devolver ao particular práticas 

administrativas não atendida em sua plenitude, ou, com pouco sucesso, pelo Estado. Assim 

ganharam força práticas de privatizações, concessões e até mesmo as terceirizações de 

serviços públicos. 

Ao tratar sobre a esfera de titularidade do serviço público Manica e Menegat (2018) 

relata que num cenário socioeconômico de “crise” a esfera estatal mesmo possuindo a 

titularidade sobre os serviços públicos com base no texto Constitucional, tem o desafio de 

reinterpretar os padrões tradicionais de titularidade na exploração absoluta de serviços 

públicos. Pois, tais premissas não teriam o condão de afastar as amplas possibilidades de 

atuação privada, mesmo porque o foco primordial não seria quem é o agente em prestar o 

serviço, mas para que servem os serviços públicos num sentido de dimensão finalística, 

levando à conclusão que o ideal é a necessidade de se garantir a população o acesso a seus 

direitos fundamentais independente da sua prestação ser pública ou privada.  
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Conforme Santos, Andrade e Lima (2019), o ano de 1990, já com a adoção do 

modelo gerencial no Brasil, no governo de Fernando Henrique Cardozo, utilizou-se como 

forma de redução da máquina pública o instituto da privatização e da própria terceirização 

de serviço. Essa mudança poderia trazer perdas irreparáveis aos valores públicos, 

principalmente aos valores do Direito Constitucional pela transferência de responsabilidade 

que deveria ser do governo à iniciativa privada. 

Sobre as perspectivas, em especial da terceirização, como forma de prestar serviços 

públicos pela execução direta da iniciativa privada, Santos, Andrade e Lima (2019) 

identificaram, como resultado da pesquisa realizada em uma Instituição Pública Federal, 

que os valores públicos são perdidos na prestação de serviços públicos por empresas 

terceirizadas, quando este é contrastado com a prática pela análise dos princípios da 

administração pública, destacando em especial no artigo 37 da CF/88.  

Rückert e Cardozo (2017) traz uma percepção de prestação continua ou descontinua 

de serviço público com base na perspectiva de identificação das metas das Políticas 

Públicas, pois a associação dos dois termos apura certo limite de dificuldades e imprecisão. 

Essa imprecisão leva a uma relação complexa que muitas vezes revela em si o sucesso ou 

não da política e do serviço a ser prestado. Por mais que os conceitos sejam 

interdependentes, devem se complementar, pois a eficiência de uma Política Pública 

implantada depende do comportamento organizacional dos Serviços Públicos, e que a 

continuidade ou a qualidade de um serviço público pode ser ampliada ou reduzida a partir 

das prioridades definidas na própria Política Pública. 

As perspectivas da oferta de serviço público diante da Política Pública que se 

apresente em um dado momento histórico é definidor no sentido de enxergarmos as 

tendências do processo decisório. Um exemplo seria a tendência de se terceirizar ou não 

serviço público, pois o poder decisório leva muito em conta qual o cenário das Políticas 

Públicas em dado momento histórico. O modelo de Política Pública imposta condiciona as 

prioridades da posição de decisão Estatal no sentido de quem presta o serviço e se ele será 

contínuo ou pode ser descontinuado.  

 Quando tratamos da oferta do Serviço Público tem-se a percepção de que ele precisa 

ser financiado para ser entregue a sociedade. Ocorre que algumas das dificuldades e 

problemas no financiamento dos serviços públicos e consequente falta de prestação a 

sociedade ocorre devido aos diversos desvios de recursos dentro do próprio sistema que 

capta e gerência as políticas públicas. Nessa linha, Rückert e Cardozo (2017) repercute a 
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discussão no sentido de que a crise e desequilíbrio das contas públicas muitas vezes é 

dimensionados pela corrupção existente no sistema público e privado.  

Sobre essa análise poderíamos associar a citação na relação de políticas públicas e 

serviços públicos, pois muitas vezes os direcionamentos dessas medidas podem ser 

influenciados pelo desejo de facilitar a corrupção através das escolhas em dado momento 

histórico, ou seja, a forma que definimos políticas e prestamos serviços públicos podem 

influenciar diretamente a maneira que vemos a corrupção. 

Por fim, mesmo diante da complexidade e divergências doutrinária sobre a 

percepção das atividades que são de fato prestadas mediante os serviços públicos e a 

própria titularidade de sua prestação, o que é consente em afirmarmos por meio da doutrina 

é que todo serviço público serve como meio para o implemento dos interesses sociais 

relevantes e fundamentais. 

 

2.3 Servidores Públicos - Processo de Internalização 

 
 

O processo de identificação e construção social relativo a determinada função ou 

profissão está atrelada ao “lócus de trabalho, ao modo de funcionamento da empresa, órgão 

ou instituição e às relações que ali se estabelecem, e assim a imagem do servidor público 

está estritamente ligada à imagem do serviço público (MATTOS; SCHLINDWEIN, 2015, 

p. 324). 

A formação da imagem do servidor público muito se relacionou com a forma de 

como vemos a oferta e a entrega do próprio serviço público ao longo dos anos. Caráter 

pejorativo, princípio de ineficiência, desvio de finalidade da função e da própria política 

pública, burocracia em volto do serviço público, corrupção, dentre outros adjetivos, os 

relacionam à imagem do servidor público, tornando-os pelo perfil popular um trabalhador 

descomprometido, acomodado e que só pensa em progressões salariais e gratificações. 

 Essas perspectivas de descrédito da figura do servidor público têm colocado em 

cheque a própria necessidade da efetivação do servidor na carreira pública, uma vez que 

conforme vemos na doutrina, cada vez mais as políticas públicas tem se tornado letal para o 

abandono do perfil do servidor público e inserção da iniciativa privada. Outra situação seria 

a própria disputa entre as profissões do setor público e privado em relação a capacidade 

profissional de se prestar serviço com qualidade. 
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 Conforme relato de Mattos e Schlindwein (2015, p. 324) “Diante deste quadro 

precário, surge à demanda por um melhor desempenho organizacional, no sentido de 

melhorar a qualidade e eficiência dos serviços prestados”. Essas novas práticas que deviam 

ser implementadas com urgência visava não apenas atingir a excelência no desempenho das 

atividades laborais, mais precisava provar através do trabalho do servidor que a política 

pública funcionava. 

 Quando analisamos os métodos utilizados pela gestão do governo federal na 

implementação de novas práticas, principalmente nos anos noventa, temos o Balanced 

Scorecard (BSC), método que busca em sua essência a definição de estratégias, gestão da 

qualidade e indicadores de desempenho. Esse método, quando usado para forçar os 

servidores a se enquadrar num padrão altamente estabelecido, é bastante criticado por 

Mattos e Schlindwein (2015), os autores apontam que os dispositivos do BSC muitas vezes 

caracterizam-se por uma violência simbólica e assédio moral ao servidor no seu ambiente 

de trabalho, impossibilitando os indivíduos de pensar e agir além das metas e das normas 

prescritas nos processos organizacionais. 

 Por outro lado vemos que o servidor que é submetido a certas regras se valem como 

qualquer outro profissional que deve cumprir normas e procedimentos que caracterizam a 

finalidade da prestação do serviço, desta forma o servidor poderia agir como um 

instrumento regulador, com o objetivo de auxiliar a organização a cumprir metas e 

resultados de curto, médio, e longo prazo. 

 Muitas das distorções e problemas trazidos para administração pública com relação 

aos servidores públicos foi atenuado pela Constituição Federal de 1988 com grande 

detalhamento para o direito administrativo em especial em seus artigos 37 ao 40. A Carta 

Magna possivelmente buscou corrigir problemas históricos sobre uma era patrimonialista 

de farra no serviço público, que infelizmente ainda restam alguns resquícios, onde 

“governantes que tratam a coisa pública como se estivessem cuidando dos interesses 

privados seus e de sua camarilha” (ALEXANDRINO; PAULO, 2011, p. 257).  

 Conforme Alexandrino e Paulo (2011) a regulamentação da Carta Magna foi 

fundamental para deixar clara a relação de investidura, mais as linhas mestras adotadas 

pelos constituintes vêm sendo reorientadas pela nova administração gerencial, cujo novo 

propósito tem sido pela redução da estrutura da máquina administrativa, alcançando um 

Estado bastante reduzido, preocupado apenas em dedicar-se às funções típicas e exclusivas, 

deixando a maioria das atividades a serem prestadas pelo setor privado, principalmente as 

atividades de cunho econômico. 



29 

 

 Mesmo diante de uma tendência no processo da administração pública brasileira de 

diminuir as investiduras com as diversas extinções de cargos públicos e consequente freio 

na criação de mais cargos, não exclui a regra geral da obrigatoriedade da investidura no 

serviço público e seu provimento ocorrer via concurso público nas administrações direta e 

indireta.  

Conforme Meirelles (2006) a investidura via concurso público objetiva obter-se 

moralidade, eficiência e aperfeiçoamento no serviço público, agregando também o 

princípio da isonomia proporcionando oportunidade iguais a todos no acesso a cargos e 

empregos públicos. Vejamos o teor do artigo 37, inciso II da Constituição Federal, 

 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração (BRASIL, 1988). 

 

 O enunciado na CF/88 adota a exigência de seleção via concurso público aplicando-

se para cargos e empregos de provimento efetivo, ressalvadas as nomeações para cargos em 

comissão, deixando ao legislador o critério subjetivo da autoridade competente a nomeação 

e exoneração desses cargos. 

Com base nas características concedidas ao servidor público pela investidura, 

ilustramos com base na figura 1 os motivos do por que internalizar serviço público. 

 

Figura 1 - Motivos para a investidura no serviço público por meio de concurso 

 
   Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 
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 Além das observações de Hely Lopes Meirelles, Silva (2011) acrescenta que a regra 

constitucional permite a obediência ao princípio constitucional da impessoalidade, 

permitindo e assegurando a necessária ausência de subjetividade do administrador público 

no desempenho de suas tarefas de forma a vedar qualquer busca de interesse pessoal ou de 

terceiros na investidura pública. Nesses termos, o princípio da supremacia e da 

indisponibilidade do interesse público é ressaltado. O atendimento aos princípios de 

administração pública objetiva a adequação da conduta dos agentes públicos aos padrões 

éticos, da moral e da boa-fé. 

 Maior (2006) corrobora comentando que o artigo 37 da CF/88 em seu caput, onde 

expressamente regra sobre as observâncias dos princípios da administração pública 

(legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), devem serem basilares 

para exercício das execuções das atividades dos serviços públicos, atendendo também a 

oportunidade do acesso amplo a todos, a obrigatoriedade da investidura por concurso 

público, tudo com o objetivo de evitar o defeito do favorecimento, do nepotismo, da 

promiscuidade entre o público e as camadas mais privilegiadas do setor privado. 

 Outro ponto citado nas contribuições de Maior (2006) seria a instabilidade e os 

danos causados pelas constantes trocas de servidores após o término de cada gestão, fator 

esse tanto incorporado na história do brasil. Nesse caso a investidura via concurso e 

consequente estabilidade criada pela carreira, evita que o administrador cause danos ao 

interesse público. 

 Kian (2006) destaca que o artigo 37, inciso II da CF/88 veio com o intuito de coibir 

a prática de maus administradores que desejavam utilizar da terceirização para apadrinhar 

indivíduos nos quadros públicos, pois cada vez mais tem percebido a infinidade de 

contratos de terceirização para execução de atividades, tais como limpeza, vigilância, 

impressão gráfica, refeições dentre outros. Essas atividades ainda que possam ser 

caracterizadas como acessórias perdem o caráter próprio de especialização de forma a 

lançar dúvida sobre a legalidade da contratação. 

 Conforme Silva (2011) uma vez existindo por lei cargo ou a função pública a serem 

preenchidos conforme regras do artigo 37, II da CF/88, foi com o intuito da relevância que 

demandaram reter servidores regido por um regime jurídico específico para desempenhar 

atividades públicas e resguardar a prestação específica do serviço público. Nesse caso não 

poderá o administrador de qualquer esfera, sem prévia autorização legal deixar de prover a 

investidura dos cargos sem a realização de concurso público, pois se contratar com terceiros 

sem observância legal estará cometendo violação ao princípio constitucional da legalidade.  



31 

 

 No cenário atual rondam o temor entre os servidores públicos e àqueles que 

almejam um dia serem investido nessa categoria, pois com a aprovação e publicação da lei 

13.429/17 vislumbra a perspectiva de que os dias estariam contados para a maioria dos 

cargos e empregos públicos, no sentido de não haver mais concursos públicos em 

detrimento da substituição da prestação do serviço agora ocorrer por meio da terceirização. 

 Por fim, nos resta compreender que a Lei é clara sobre as regras de investidura do 

servidor público na prestação de serviços públicos, e que o cenário tem permitido cada vez 

mais a possibilidade de prestação de diversos serviços pela iniciativa privada, seja por 

meios das privatizações ou das próprias terceirizações de serviço.   

 

2.4 Custo na Administração Pública – Noções 

 

Apesar da previsão relativamente modesta na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 

em relação a apuração de custos no serviço público vemos que ainda é algo muito 

incipiente e que vem ganhando forma nos últimos anos, principalmente pelas alterações 

expressivas da nova contabilidade do setor público.  

O cenário econômico nos inícios dos anos 70 apresentava-se com altas taxas de 

crescimento e consequentemente com as contas públicas aparentemente saudáveis. Num 

período eminentemente sem crise, não havia muita preocupação e intensas discussões sobre 

controle e redução de custo na administração pública. Ocorre que a partir dos anos 80 o 

cenário não era mais o mesmo e a crise fiscal intensificou-se e expôs a economia nacional e 

internacional, assim o Estado Brasileiro passou por reorientação política e econômica, com 

objetivos estratégicos de contenção de despesas, associando e intensificando o controle e a 

qualidade do gasto público (ALONSO, 1999). 

Maior (2006) relata que diferentemente do setor público o setor privado já se 

atentava para implementar o controle de custo, na lógica do fordismo a produção em escala 

introduzida num fluxo contínuo objetivava a redução de custo, ideias essas levados mundo 

afora e introduzidas também no modelo Toyota que se adequou também num modelo mais 

enxuto de empresa, numa busca de redução imediata do custo através das subcontratações e 

das terceirizações. 

Conforme Alonso (1999), diferentemente do setor privado, no setor público não há 

tradição na medição e avaliação de custo do serviço público, fato este que o torna bem 

precário, nesse sentido as medições de resultados ainda é feita de forma não sistemáticas e 

inadequadas pela administração pública. Nessa perspectiva o governo e a sociedade não 
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compreendem em sua essência, em termos exatos, quanto de fato custam os serviços 

públicos, e isso, consequentemente prejudica tanto a boa alocação do recurso público como 

também a medida da eficiência do gasto e do resultado do serviço, nesse caso abre margem 

para encobrir a ineficiência do gasto público.  

Se analisarmos sobre a importância da apuração de custo na administração pública e 

se é tão necessária e tecnicamente viável, porque a cultura de custo nunca foi efetivada no 

setor público? Alonso (1999) responde por meio de três razões, sendo a primeira cultural, a 

segunda econômica e pôr fim, a visão apenas de cumprimento da lei. Nessa última, 

entendia-se que o simples cumprimento da lei tornava o serviço público eficaz, sendo que o 

princípio da eficiência não era almejado em sua essência, ainda mais por achar que o termo 

eficiência, que passaria a ser um princípio constitucional na administração pública 

brasileira, era apenas inerente ao setor privado e estranho ao serviço público. Conclui-se 

que não fazia parte da cultura pública que o cumprimento da lei deveria estar associado ao 

bom desempenho, a economicidade e a satisfação do usuário do serviço público.  

Kaplan e Cooper (1998) e Alonso (1999) relatam que perguntas como quanto custa 

uma aula? Quanto custa a gestão de pessoal? Quanto custa a gestão de compras? Quanto 

custa a gestão de políticas públicas? Qual é o impacto em termos de custos nas mudanças 

organizacionais propostas ou implementadas? Qual é a eficiência de cada órgão e/ou 

Secretaria de governo? Poderíamos somar a essas perguntas, outras, tais como: quanto custa 

o servidor efetivo? Quanto custa a terceirização no serviço público? Perguntas básicas 

como essas ficavam sem respostas pelo fato de não saber o custo do serviço público. Assim 

a apuração e gestão de custo são de suma importância para oferecimento de respostas à 

gestão e a sociedade sobre a devida aplicação dos recursos públicos. 

A necessidade de apuração e gestão de custo passou a ser essencial na administração 

pública, pois, como percebemos, muitas perguntas precisavam ser respondidas. A eficiência 

através de uma boa gestão de custo é agora o auxílio necessário e urgente para o melhor 

desempenho gerencial. Essas novas funções do custo inserido tanto na nova contabilidade 

pública deve oferecer e fornecer dados no controle e tomada de decisão.  

Schneider e Gosmann (2017) cita que essas transformações objetivam também a 

criação e aprimoramento de mecanismo de controle do orçamento e das finanças de forma a 

prevenir riscos e corrigir distorções que podem afetar o equilíbrio das contas públicas.  

 Conforme citação de Wesz e Dalongaro (2017, p. 52) a respeito do processo de 

avaliação de desempenho, relata que, “Os custos, somente apresentam sentido se 

vinculados a sistemas de avaliação de desempenho institucional. Tais avaliações de 
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desempenho pressupõe um planejamento estratégico e de gestão de processos”. Por esta 

razão, o entendimento sobre o planejamento estratégico e os macroprocessos é 

substancialmente essencial para determinar a metodologia da gestão de custo no serviço 

público. 

 O processo histórico que insere a gestão e controle de custo na administração 

pública passa por algumas legislações importantes. Apesar de não termos tradição e muito 

menos cultura na apuração e gestão de custo na administração pública, algumas legislações 

já tratavam do assunto e mais recentemente passou a obrigar a utilização de um subsistema 

de custo, almejando vários objetivos, sendo um deles a geração de informações gerenciais a 

serem utilizadas nas tomadas de decisões pela administração. 

 Schneider e Gosmann (2017) identificam algumas legislações e marcos legais a 

respeito da previsão e obrigatoriedade do controle e gestão de custo na administração 

pública, e são as que seguem: 

● Lei 4.320/64 – trata superficialmente sobre o controle e determinação do custo 

em relação a serviços públicos industriais nos artigos 85 e 99; 

● Decreto-lei nº 200/1967 - também tratou do assunto, determinando no artigo 79 

que “a contabilidade deverá apurar os custos dos serviços de forma a evidenciar 

os resultados da gestão”; 

● Decreto Federal nº 93.872/1986 - determina, no artigo 137, que “a 

contabilidade deverá apurar o custo dos projetos e atividades, de forma a 

evidenciar os resultados da gestão”; 

● Lei complementar 101/2000 - prevê no artigo 4º, inciso I, alínea E, como 

também no art. 50, § 3º que diz “A Administração Pública manterá sistema de 

custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial”; 

● Resolução/CFC nº 1.129/2008 - trata dos Sistemas Contábeis, dentre eles o 

Subsistema de Custos, que deve ser adotado de forma obrigatória para os fatos 

ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010; 

● Resolução/CFC nº 1.366/2011 – Obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2012, 

aprova a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica (NBC T) 16.11 que 

estabelece conceitos, o objeto, os objetivos e as regras básicas para a 

mensuração e evidenciação dos custos do setor público, destaca o valor da 

informação de custos para fins gerenciais, com o objetivo de apoiar programas 
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de controle de custos e qualidade do gasto público (SCHNEIDER; 

GOSMANN, 2017). 

 Conforme a Resolução/CFC nº 1.366/2011, sendo a mais recente norma 

regulamentadora do processo de implementação de custo na administração pública 

brasileira, que aprova a NBC T 16.11, tem como principais objetivos do Sistema de 

Informação de Custos do Setor Público (SICSP) o que segue, 

 

Item 3. O SICSP de bens e serviços e outros objetos de custos públicos têm por 

objetivo: (a) mensurar, registrar e evidenciar os custos dos produtos, serviços, 

programas, projetos, atividades, ações, órgãos e outros objetos de custos da 

entidade; (b) apoiar a avaliação de resultados e desempenhos, permitindo a 

comparação entre os custos da entidade com os custos de outras entidades 

públicas, estimulando a melhoria do desempenho dessas entidades; (c) apoiar a 

tomada de decisão em processos, tais como comprar ou alugar, produzir 

internamente ou terceirizar determinado bem ou serviço; (d) apoiar as funções de 

planejamento e orçamento, fornecendo informações que permitam projeções mais 

aderentes à realidade com base em custos incorridos e projetados. (e) apoiar 

programas de controle de custos e de melhoria da qualidade do gasto (BRASIL, 

2011, grifo nosso). 

 

A NBC T 16.11 além de objetivar a construção de um subsistema de informação de 

custo com todos os meios de mensuração e características contábeis busca construir e 

municiar a administração pública no apoio a avaliação de resultados de desempenho e 

principalmente a respeito da contribuição à tomada de decisão nos diversos processos. O 

SICSP tem o alcance obrigatório a todas as entidades do setor público, cujas informações 

identificam-se pela essência em informações para fins gerenciais. 

 Na análise do item 03 (três) da NBC T 16.11 percebemos também a importância 

que a apuração de custo na administração pública auxilia de maneira ímpar na decisão de 

produzir internamente ou terceirizar determinado bem ou serviço. Muitas vezes nossos 

gestores têm tomado decisão apenas por percepção em relação ao custo benefício ou 

mesmo por uma cultura idealizada apenas na redução da máquina pública, nesse caso com a 

informação de custo disponível ficará mais evidente qual o caminho a ser percorrido, pelo 

menos na avaliação de custo benefício. 

Teixeira, Martelanc e Prado Filho (2009) destaca que a perspectiva de avaliação do 

custo-benefício deve ter seu ponto inicial a partir da confrontação dos resultados que se 

deseja alcançar versus o custo de todos os recursos que deverão ser empregados. Para tanto, 

há que considerarmos que todos os custos da cadeia produtiva precisam estar disponíveis ao 

usuário no momento oportuno que requeira a avaliação e a tomada de decisão. 
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 Outro ponto de atenção da NBC T 16.11 é os atributos que a informação de custo 

deve constar, desta maneira destacamos tais atributos conforme previsão no item 12: 

 

(a) relevância – entendida como a qualidade que a informação tem de influenciar 

as decisões de seus usuários auxiliando na avaliação de eventos passados, 

presentes e futuros; (b) utilidade – deve ser útil à gestão tendo a sua relação custo 

benefício sempre positiva; (c) oportunidade – qualidade de a informação estar 

disponível no momento adequado à tomada de decisão; (d) valor social – deve 

proporcionar maior transparência e evidenciação do uso dos recursos públicos; 

(e) fidedignidade – referente à qualidade que a informação tem de estar livre de 

erros materiais e de juízos prévios, devendo, para esse efeito, apresentar as 

operações e acontecimentos de acordo com sua substância e realidade econômica 

e, não, meramente com a sua forma legal; (f) especificidade – informações de 

custos devem ser elaboradas de acordo com a finalidade específica pretendida 

pelos usuários; (g) comparabilidade – entende-se a qualidade que a informação 

deve ter de registrar as operações e acontecimentos de forma consistente e 

uniforme, a fim de conseguir comparabilidade entre as distintas instituições com 

características similares. É fundamental que o custo seja mensurado pelo mesmo 

critério no tempo e, quando for mudada, esta informação deve constar em nota 

explicativa; (h) adaptabilidade – deve permitir o detalhamento das informações 

em razão das diferentes expectativas e necessidades informacionais das diversas 

unidades organizacionais e seus respectivos usuários; (i) granularidade – sistema 

que deve ser capaz de produzir informações em diferentes níveis de 

detalhamento, mediante a geração de diferentes relatórios, sem perder o atributo 

da comparabilidade (BRASIL, 2011, grifo nosso). 

 

 Todos os atributos têm sua devida importância e particularidade no processo. Nesse 

caso destaca-se dentre o rol de atributos do item 12 da NBC T 16.11 o valor e a qualidade 

que a informação de custo tem para influenciar e embasar a tomada de decisão. Outro ponto 

a mencionar seria a importância da Oportunidade da informação, nesse caso seria que essas 

informações estarão disponíveis no momento adequado que o gestor necessitar. 

 Por fim, citamos o item 20 da NBC T 16.11 que destaca sobre a integração que o 

SICSP deve manter com processos chaves da administração pública, como o de 

planejamento e orçamento. Nesse caso a informação de custo funciona como um vetor que 

alinha e aperfeiçoa o planejamento orçamentário da entidade (BRASIL, 2011). 

 Além do auxílio no planejamento orçamentário da entidade, a informação de custo é 

de sua importância nas fases internas dos processos licitatórios dos órgãos e entidades 

públicas quando desejam contratar compras e serviços. A Lei 8.666/93 destaca a 

obrigatoriedade que tem a administração de planejar a futura contratação, no que tange aos 

preços, elaborando sua própria planilha e após isso, partir para uma pesquisa de mercado e 

assim especificar qual o custo que ela entende viável a ser contratado. Vejamos, “Art. 15. 

As compras, sempre que possível, deverão: V - balizar-se pelos preços praticados no 

âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública” (BRASIL, 1993). 
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 Um dos exemplos de necessidade de balizar os preços e identificar a formação dos 

custos na fase interna do processo licitatória é a contratação de mão-de-obra por meio da 

terceirização de serviço público. O detalhamento dos custos e serviços é determinado por 

uma planilha de custo e formação de preço, sendo obrigatória para licitar, contratar e 

fiscalizar os serviços contratados, se apresentando também como elemento de enorme 

importância no planejamento e execução da licitação.  

 

Art. 7º (...) 

§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: II - existir 

orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus 

custos unitários. 

 

Art. 40 (...) 

§ 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: II - orçamento 

estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários. (BRASIL, 1993) 

 

 A Lei nº 8.666/93 destaca que a planilha de custo constitui um documento 

obrigatório na fase interna da licitação e constitui item obrigatório do edital, de forma a 

detalhar a proposta de preço com todas as composições e seus custos unitários. Será com 

base na planilha que os licitantes fará a composição de seus preços e será por meio dela 

também que os licitantes vencedores dos processo se embasaram os futuros pleitos de 

repactuação, reajustes ou revisão de preços. 

 Vejamos esse assunto sendo tratado pelo artigo 57 da IN nº 05/2017: 

 

As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de 

demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da 

planilha de custos e formação de preços ou do novo Acordo, Convenção ou 

Dissídio Coletivo de Trabalho que fundamenta a repactuação, conforme for a 

variação de custos objeto da repactuação. 

 

Portanto, em síntese, a necessidade do conhecimento da informação detalhada do 

custo é de vital importância nas ações do planejamento orçamentário, sendo um requisito 

indispensável tanto na fase interna do processo licitatório quanto nas futuras repactuações, 

reajustes ou revisão de preços dos contratos firmados. 
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3 O FENÔMENO DA TERCEIRIZAÇÃO 

 

Este capítulo discorreu sobre o processo histórico que fundamentam a terceirização, 

expondo sua origem no mundo e no Brasil, seus conceitos, finalidades e vantagens e 

desvantagens. Será possível verificar diante do processo a inserção da terceirização na 

administração pública e suas interferências na oferta do serviço público a sociedade, e por 

fim serão apresentados ao final, estudos correlatos sobre o tema. 

 

3.1 Aspectos Conceituais 

 

Conforme Marcelino (2007), o termo terceirização no Brasil tem um significado um 

tanto abrangente comparado a outros países. A comparação é feita pelo termo usado na 

França, onde a especificidade é bem definida e aplicada quando ocorre empresa 

subcontratada trabalhando dentro da empresa principal, agora caso o trabalho seja realizado 

fora da empresa contratante, o processo naquele país denomina-se externalização 

(externalizacion). No Brasil a autora define a terceirização como todo processo de 

contratação de trabalhadores por empresa interposta, ou seja, o trabalho é dever de uma 

empresa mas é contratado de maneira imediata por outra. 

Para Souza (2014), o vocábulo terceirização é um neologismo derivado da palavra 

terceiro, aqui entendido como intermediário em uma já existente relação bilateral, o qual 

passou a ser utilizado há poucas décadas em nosso idioma com esta significação. O autor 

simplifica, de sua maneira, o termo terceirizar como uma transferência a terceiros de uma 

atividade laboral, podendo ser a uma empresa ou a qualquer outra pessoa externa a 

atividade da empresa. 

Autores como Amato Neto (1995) e Rezende (1997) caracterizam a terceirização 

como uma estratégia de gestão da empresa, permitindo que ao transferir atividades 

secundárias ao seu ramo, permite concentrar-se naquilo que faz de melhor, ou seja, na sua 

atividade-fim. Assim seus esforços e força de trabalho são direcionados no que mais 

proporciona resultados. 

Para Tunes (2010, p. 3), a terceirização, 

 

[...] pode ser entendida como uma modalidade de descentralização empresarial, 

através da qual ocorre a contratação de empresas com autonomia, aparelhamento 

administrativo, pessoal próprio, idoneidade econômica e especialização técnica, 

com vistas a obter a prestação de serviços em atividades secundárias em uma 

empresa. 
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Nas instituições públicas conforme Giosa (1997) a terceirização é definida como 

sendo um processo de gestão que repasse atividades a terceiros desde que não seja 

atividades finalística do ente, ou seja, atividades não essenciais a sua finalidade. Dito isso, o 

autor alega que as instituições públicas preservam suas atividades império, sendo aquelas 

que na visão das normas do direito administrativo são indelegáveis. 

Giosa (1997) continua a definição de terceirização como um processo onde 

empresas transferem, através de uma parceria, algumas atividades a terceiros. Com essa 

parceria a empresa contratante passa a concentrar-se apenas em suas tarefas essenciais 

ligadas ao negócio em que atua. Desta forma o autor sugere que as atividades meios são 

repassadas através da terceirização a outras empresas e seus esforços ficam direcionados 

apenas na atividade econômica finalística da empresa. 

Através da figura 2 ilustraremos alguns níveis de definições da terceirização com 

base na recente obra de Giosa e Morales (2017) sobre Terceirização – Uma abordagem 

estratégica. 

Figura 2 - Definições de conceitos da terceirização 

 
Fonte: Giosa e Morales (2017, p. 26). 

 

Corroborando, Campos (2004) propõe uma definição de terceirização como a 

transferência de serviços especializado à uma empresa externa que prestará o serviço, mas 

apenas em atividades que não estejam diretamente relacionadas ao objeto econômico da 

empresa contratante, ou seja, apenas em serviços de atividades meio da empresa. 

 Carvalho (2018) considera uma implicação relacionada ao conceito de terceirizar. O 

autor destaca que a possibilidade de terceirização não deve se pautar na transferência de 
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mera atividade por opção de demissões de empregados, redução salarial, extinção de 

cargos, de modo a ficar desobrigadas de encargos sociais. A opção em definir o que é 

terceirizar e praticar esse conceito deve considerar uma opção estratégica e não um mero 

recurso para enxugamento de quadro de pessoal e redução de custos fixos. Assim, a 

atividade meio não pode ser prejudicada em sua essência. 

 Outro ponto de destaque sobre o termo terceirização é encontrado na definição de 

Girardi (2008), o autor destaca que terceirizar não significa que as atividades transferidas à 

prestação de serviços para terceiros devem ser abandonadas. As empresas que firmam essas 

parcerias devem continuar acompanhando as atividades dos serviços prestados de forma a 

estabelecer rotinas de acompanhamento e fiscalização desses serviços. 

Ao se observar as várias definições sobre o termo terceirização, percebe-se que os 

autores defendem, até então, a ideia definidora de serviços de atividade meio ligado ao 

conceito de terceirizar. Ocorre que esse entendimento começa a observar novos cenários, 

Lodi (2018) traz a pauta que novos conceitos da temática terceirização devem ser 

reformulados, pois a partir da entrada em vigor da Lei 13.429/2017 foi descaracterizada a 

ilicitude da terceirização de atividade finalística. Desta forma tanto a atividade meio como a 

atividade fim pode ser objeto de terceirização de serviços. 

 De forma geral, todos os autores apresentam uma compreensão de que a 

terceirização é, antes de tudo, um processo de parceria entre o tomador e o prestador do 

serviço, implicando alto grau de responsabilidade, especialização e qualidade na prestação 

desses serviços. 

 

3.2 Evolução Histórica 

 

Autores como Leiria (1992), Tunes (2009), Santo (2010), Lodi (2018) e Carvalho 

(2018) apontam que a efetivação histórica da terceirização surge nos Estados Unidos, 

principalmente durante a 2º Guerra Mundial. Os autores justificam que nesse período as 

indústrias Bélicas precisavam produzir mais e assim dedicar seus esforços e tempo na 

atividade fim, que seria a produção de armas e munições, sendo que o suporte em 

atividades não finalísticas poderiam ser prestada por empresas contratadas para essa 

finalidade. Assim as atividades meio passaram a ser terceirizadas.  

De acordo com as explicações de Lodi (2018) a terceirização alcançou status de 

uma ferramenta organizacional estratégica com o advento do toyotismo, modelo este que 

foi desenvolvido entre 1948 e 1975 nas fábricas da montadora japonesa de automóveis 
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Toyota, mais que foi difundido mundialmente na década de setenta. Conforme o autor o 

modelo alterou definitivamente o processo produtivo industrial, viabilizando a acumulação 

de capital acumulação de capital com a priorização de regimes contratuais mais flexíveis e 

um forte controle de qualidade dos produtos e serviços. (LODI, 2018, p. 248).  

Corroborando com a ideia de que as organizações devem concentrar seus esforços 

na atividade finalística, Correia (2008) relata que a terceirização surge como auxílio em 

suas atividades secundárias, onde as organizações passam a concentrar-se e especializar-se 

nas suas principais atividades. O autor ainda menciona que o modelo de nascimento da 

terceirização nas organizações possibilita possíveis redução de custo e consequente 

acompanhamento do processo de modernização do capitalismo, indicando novas formas de 

aumento de capital. 

A partir do surgimento da necessidade de terceirizar atividades meio durante e pós 

segunda Guerra Mundial, Carvalho (2018) relata que essa prática vem sendo incorporada 

nas organizações, principalmente nos países desenvolvidos. Leiria (1992) complementa que 

a prática de terceirizar serviços, consolidou-se como técnica de administração empresarial a 

partir da década de cinquenta, com o desenvolvimento acelerado da indústria. 

Salvador e Riba (2017) descreve que a inserção da terceirização surge como 

alternativas de prestação direta de serviços em organizações públicas e é marcada pela 

consequente e crescente influência de referências internacionais. No caso os autores 

afirmam que essa influência impactou diretamente a realidade de países europeus e 

incorporou, com certo grau de ajuste, na Espanha. 

O fenômeno da terceirização, relata Martins (1997), apresenta-se em quase todos os 

países, seja com menor ou maior grau de intensidade. Como vemos na citação de Salvador 

e Riba (2017) na Espanha foi inserida com certo grau de ajuste. Martins ainda descreve que 

a terceirização possibilita geração de novos empregos e consequente abertura de novas 

empresas, onde a organização transfere serviço que não são de sua especialidade e que não 

compromete sua atividade finalística. 

De acordo com Carvalho (2018), hoje a terceirização é vista como uma técnica 

administrativa moderna amplamente utilizada no ambiente organizacional brasileiro e 

mundial, principalmente nos países do Primeiro Mundo, sendo encarada não como 

modismo, mas sim como um enfoque estratégico capaz de melhorar os serviços oferecidos. 
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3.3 A Terceirização no Serviço Público Brasileiro 

 

A influência e as reformas adotadas em países desenvolvidos a exemplo do Leste 

Europeu e Estados Unidos nos anos 70 e 80, encadeiam a reforma em diversos países e o 

Brasil inclui-se nesse processo. Uma das motivações da reforma foi exatamente a 

institucionalização da administração pública gerencial ocasionando um rearranjo estrutural 

nos modelos de administração do Estado. Esses projetos reformistas da gestão objetivou a 

redução da máquina administrativa na qual culminou no nascedouro da terceirização de 

serviços dentro da estrutura do Estado (SANTO, 2010). 

Carvalho (2018) relata que um dos motivos para que esse fenômeno se inserisse no 

modelo brasileiro foi a fragilidade da legislação trabalhista brasileira. O autor afirma que 

essa abertura e facilidade proporcionou o crescimento da terceirização a passos largos 

trazendo consigo insegurança e instabilidade nas relações de trabalho, pois ao invés de 

apoiar e priorizar os direitos dos profissionais favorece a classe dos patrões.  

Delgado (2002) discorre que a terceirização foi contemplada na legislação brasileira 

por meio do Decreto-Lei nº 200/1967, onde define que a execução de atividades acessórias 

ao setor público deveria, preferencialmente, ser contratada a terceiros e posteriormente pela 

Lei nº 5.645/1970, estabelecendo que as atividades relacionadas a conservação, limpeza e 

outras semelhantes, serão, também, objeto de execução indireta. Olher et al. (2015) relata 

que o Decreto-Lei 200/67 foi um dos alicerces e sementes para a regulamentação da 

terceirização no Brasil, considerando que esses novos ideais se apoiam na ideia do estado 

mínimo que surge com grande força nesse período. 

Essas legislações apenas regulamentavam o Setor Público do mercado de trabalho, 

visto que o Estado havia adotado a terceirização como parte da descentralização 

administrativa. Correia (2008) e Kian (2006) acrescentam a essas duas legislações a Lei 

8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), onde elenca o rol de contratação 

de serviços e qualifica suas contratações.  

Importante destacar nesse processo de descoberta, acolhimento e afirmação da 

terceirização no Brasil e no serviço público brasileiro alguns de seus fatores motivadores. 

Conforme relato de Correia (2008) “forças da modernidade, a crescente demanda por 

serviços públicos, o aumento dos gastos de um „Estado de Bem-Estar‟ brasileiro, e as forças 

de democratização[...] deram suporte ao acolhimento da prática da terceirização.” 

Bomfim (2017, p. 80) destaca que “desde que o mundo se tornou capitalista, 

“reduzir custos ao menor preço” é o lema”. Com esse pensamento o alvo perseguido pela 
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administração pública não é diferente da iniciativa privada, onde administradores enxergam 

que o moderno instituto da terceirização é o alvo a ser perseguido para diminuir custo.  

Considerando a modernização do Estado com a necessidade de redução de custo e 

de melhoria nos serviços prestados a sociedade, Giosa (1997, p. 24), relata que essas 

necessidades consagra a terceirização, vejamos  

 

Iniciativas como a tentativa da diminuição da máquina pública e busca de menos 

interferência na economia, com a participação da iniciativa privada em parceria 

com o Governo, dão o destaque ideal que consagram a Terceirização como o 

processo gerador da reflexão sobre o papel do Estado e a necessidade de redução 

de custos, melhoria na qualidade dos serviços prestados à população, uso da 

tecnologia e transferência de conhecimentos entre as empresas. 

 

 

Ocorre que o atendimento de algumas necessidades do Estado desencadeia efeitos 

reversos, Alves (2000) entende que a implementação da terceirização proporciona 

diminuição de benefícios sociais aos profissionais terceirizados, onde os salários passam a 

ser baixos, perda de representação sindical e intensifica a jornada de trabalho dos 

colaboradores. 

Maior (2006) utiliza da opinião que terceirizar para reduzir custo é ato imoral, pois a 

redução atinge aquele que presta efetivamente o serviço. A política de reforma de um 

Estado não pode se valer e concretizar-se por meio da redução do direito dos trabalhadores, 

pois isto evidencia uma exclusão da própria condição de membro da sociedade.  

Com base nesses pensamentos percebemos que a eficiência administrativa não pode 

produzir ou incentivar a precarização dos direitos trabalhistas para aqueles que prestam 

serviço ao ente público, mais sim proporcionar meios para que o colaborador preste serviço 

eficiente a sociedade em condições ideias remuneratórias. 

Chagas (2014) destaca a presença da terceirização no Brasil desde os anos de 1980, 

onde grandes empresas estrangeiras se valiam da terceirização. Vemos que esse processo 

tem forte influência da terceirização advinda do modelo global. O autor ainda sugere que é 

a partir do ano de 1990 que de fato esse modelo de prestar serviços se expande no país. A 

súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) é citado pelo autor, na qual versa 

sobre a terceirização e impõe limites a esta prática trabalhista.  

Um dos objetivos da súmula é limitar/proibir a terceirização em atividades 

finalísticas das organizações, lembra o autor, e também que as empresas ou mesmo a 

administração pública terão responsabilidades subsidiária em relação aos trabalhadores 

envolvidos no processo de contratação por meio da terceirização. Filgueiras e Cavalcante 
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(2015) relatam que a súmula 331 do TST foi considerada um êxito para as empresas devido 

terem defendido ferrenhamente a implantação da terceirização. 

Apoiando a ideia de Chagas, Correia (2008) aponta que o marco constituinte da 

terceirização, em desdobramento de um processo de mudança maior, ocorre também na 

década de 1990 através do novo modelo de produção just-in-time, que encontra na 

flexibilidade. O autor menciona que a justificativa da terceirização surge como alternativa 

aos problemas que o Brasil enfrentava principalmente na necessidade de diminuição do 

custo da máquina pública, só que agora com essa proposta gerencial, proporcionou 

precarização do trabalho, insegurança e instabilidade no Estado Brasileiro. 

Martins (2014) discorda que a presença da terceirização no Brasil ocorreu pós 

década de 1980, para o autor a terceirização foi introduzida por empresas multinacionais 

por volta de 1950, a exemplo das indústrias automobilísticas, onde era usual a contratação 

de empresas terceirizadas para a produção de componentes para os automóveis, que 

posteriormente eram reunidos.  

 Corroborando com o marco do processo de terceirização no Brasil, Souza (2014) 

elenca esse processo de mudança de paradigma na administração do Estado brasileiro em 

três fases distintas. A primeira que ela surge por volta de 1950 movida pela indústria 

automobilística. Nas décadas de 70/80 inicia a segunda fase com uma dimensão 

representativa principalmente do ponto de vista do direito trabalhista e pelo surgimento e 

aplicação de novas técnicas gerenciais pelo avanço das tecnologias. E, por fim, a terceira 

fase na década de 1990 onde teve como consequência o efeito da globalização com maior 

abertura para economia internacional e utilização de novas estratégias de mercado. 

 Conforme Silva (2014) com a extinção do Regime Jurídico Único para servidores 

públicos na Constituição Federal de 1988 culminou em um dos quesitos essenciais para a 

reforma gerencial no Brasil e inserção legal da terceirização do serviço público, precedida 

por meio de licitação. O autor menciona que a as atividades auxiliares e de apoio passa a 

ocorrer não apenas por terceirização mais começo um processo de precarização do trabalho.  

 A corrente teórica que apresenta os meios pelos quais foram inseridos os ideias de 

terceirização na atividade pública, vislumbra a percepção comum que a terceirização além 

de influenciar diretamente com o pensamento do Estado Mínimo tem interferido, e porque 

não promovido, a precarização do trabalho assalariado. 

No ano de 1997, período em que a reforma e reconstrução administrativa do Estado 

brasileiro estava pujante, foi promulgado o decreto nº 2.271 (que seria revogado pelo 

decreto 9.507/2018) onde especificou as atividades que deveriam preferencialmente serem 
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prestados via contratação de serviços no âmbito da Administração Pública Federal direta, 

indireta, autárquica e fundacional e dá outras providências. 

Conforme relata Santo (2010) por meio desse decreto as atividades mais afetadas 

são as relacionadas no, § 1º do Art. 1º, a saber: atividades de conservação, limpeza, 

segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, 

telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações. Conforme o 

decreto essas atividades serão, de preferência, objeto de execução indireta. 

Pela análise do decreto 2.271/1997 temos uma informação bastante relevante em 

seu § 2º do artigo 1º, onde levou a extinção de cargos tanto na administração Pública 

Federal como o efeito em cadeia nos Estados e Municípios, Santo (2010, p. 58) relata “Os 

estados e os municípios tomam emprestado daquela esfera os preceitos que se compatibilize 

com as suas realidades contratuais”. 

Na sequência vejamos o que diz o § 2º do artigo 1º, 

 

§ 2º Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às 

categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo 

expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total 

ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal (BRASIL, 1997). 

 

O decreto proíbe a execução indireta das atividades inerentes a categorias ainda 

existentes no PCCS do Órgão ou entidade, porém resguarda a contratação indireta daqueles 

cargos das quais surgiriam vagas devido a extinção por meio de lei na carreira.  

Olher et al. (2015) identifica que o marco da inserção e da possibilidade da 

execução indireta nos órgãos da Administração Pública Federal se deu através da Lei nº 

9.632, de 7 de maio de 1998, lei essa que possibilitou a extinção de alguns cargos na 

Administração Pública Federal e autoriza a execução indireta correspondentes aos cargos 

extintos ou em extinção. 

Após o marco autorizador da execução indireta de serviços na Administração 

Pública Brasileira, tem se adotado cada vez mais a terceirização. Temos um dos ápices 

motivadores e de consequente influencia também a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).  

A compressão de Correia (2008) sobre a LRF, é no sentido de que essa Lei por mais 

que não identifica diretamente seu estímulo a terceirização de serviços, indiretamente ela 

influência, pois ao estabelecer tetos com limite de gasto com pessoal na administração 

pública, flexibiliza a adoção da terceirização como válvula de escape dos limites com 

pessoal. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.632-1998?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.632-1998?OpenDocument
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Kian (2006, p. 13) complementa ainda de forma mais contundente, afirmando que a 

terceirização de certa forma burla a lei em relação aos limites do gasto público, vejamos, 

 

O intuito do legislador foi conter em parte as terceirizações realizadas pelo Poder 

Público com a função única e exclusiva de burlar a contabilização de despesas 

com pessoal no limite de gastos, para permitir apenas aquelas que efetivamente 

atendem ao interesse público. 

 

 A evolução histórica do processo de terceirização seja no Brasil ou no Mundo 

iniciou com a efetivação da execução indireta e consequente terceirização de serviços em 

atividades auxiliares das empresas e também dos órgãos da Administração Pública, vemos 

isso dentro do próprio histórico legislativo no Brasil. Ao longo da pesquisa essas atividades 

auxiliares é constatada como as chamadas atividades meios, ou seja, apenas as atividades 

meios seriam objetivo de terceirização, pois as atividades finalísticas eram precípuas e 

estritas das empresas e também da administração pública. 

 Conforme Lodi (2018) com o advento da Lei nº 13.429 de 31 de março de 2017 

acirrou o debate com a possibilidade de terceirização da atividade finalística, mesmo sendo 

os pensamentos divergentes, e na sua visão o parágrafo 4º da referida lei legaliza agora 

também a quarteirização de serviço, ou seja, agora as empresas prestadoras diretas podem 

subcontratar outras empresas a prestarem serviços. O autor lembra que a súmula 331 do 

TST restringia as atividades à terceirização das atividades meios das empresas, só que 

agora o novo texto normativo não menciona tal proibição dando margem a possibilidade de 

terceirização de atividade fim. 

 Na prática o que temos observado na administração pública que o instituto da 

terceirização vem ganhando um espaço sem volta, e adentra a administração de maneira 

avassaladora. Os gestores públicos de diferentes vertentes, correntes de pensamentos e 

órgãos vêm se valendo desse instituto e aplicando em seus órgãos como se o fosse a melhor 

estratégica de gestão a ser adotada. Muitas vezes nem mesmo avaliam a possibilidade de 

que esse modelo é uma privatização genérica como aponta Tunes (2009, p. 6) “a 

terceirização de serviço público insere-se no âmbito da privatização genérica, em sua forma 

de parceria com o setor privado”. 

As legislações vigentes e também a boa prática de gestão de recursos públicos 

apontam normas e regras dentro do processo decisório de se terceirizar serviços públicos, 

principalmente com base na Lei 8.666/1993. Vejamos, 
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a) A contratação mediante prévia licitação; b) A descrição do objeto de forma 

certa e objetiva; c) A habilitação, principalmente os aspectos ligados à idoneidade 

da futura contratada com relação à sua estruturação econômico-financeira e à sua 

situação fiscal e tributária; d) A exigência de garantias, de modo assegurar não 

apenas a execução do objeto contratual, mas também de todos os consectários 

inerentes ao mesmo ajuste. É o caso das obrigações trabalhistas, previdenciárias e 

as de natureza tributária; e) A definição de parâmetros para a fiscalização, por 

parte da Administração. f) A terceirização deve se justificar, pela sua capacidade 

de observar o princípio da economicidade. Se não houver economia nesse 

contrato, desaparece aquele que é um de suas principais finalidades (TUNES, 

2009, p. 6). 

 

O instituto da terceirização de serviço público não deve ocorrer apenas por ser um 

instituto legal permitido e comumente usados sem lastro determinante a alguns anos, ou 

como uma válvula de escape ao legislador e ao gestor público dentro da estrutura da 

administração pública brasileira, mais deve ocorrer caso esse modelo de fato seja a melhor 

decisão, em todos os aspectos, economicidade à administração pública, melhor condição de 

trabalho ao colaborador evitando a precarização do trabalho, segurança e estabilidade 

jurídica e porque não a segurança jurídica em relação manutenção exclusiva da atividade 

finalística da qual o órgão foi criado. 

 

3.4 Vantagens, Desvantagens e a Decisão da Terceirização 

 

A tomada de decisão acerca do que é melhor em termos estratégicos, vislumbrando 

perspectivas que ao mesmo tempo defendem a continuidade da decisão por ser mais eficaz, 

eficiente e vantajoso, tendem também a gerar questionamentos contrários devidos a 

possíveis erros de diagnósticos nas decisões tomadas e estratégias adotadas quando falamos 

sobre terceirizar serviços ou efetivar servidores por meio de concurso público. 

         Ao discorrer sobre esse tema Santo (2010, p. 70) aponta que “a decisão sobre as 

vertentes terceirizar ou contratar servidores efetivos mediante concurso há que ser uma 

opção estratégica, com análise do contexto”, ou seja, deve ocorrer a avaliação dos cenários 

que envolve o tipo de atividade onde as vantagens e desvantagens devem ser posta em um 

tipo de balança, obviamente atendendo os termos legais vigentes. 

Para Sabaté (2004) a decisão de terceirizar um serviço pela organização deve ser 

estritamente estratégica, onde as consequências e os impactos da decisão deve suportar a 

escolha, mesmo que sempre esteja presente um certo grau de incertezas no processo. Desta 

forma um processo coerente deve ser criado para modelar, facilitar e tomar a decisão mais 

estratégica. Essa modelagem permite avaliar a motivação ao se aplicar o processo de 

terceirização. 
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Teixeira, Martelanc e Prado Filho (2009) em sua pesquisa sobre os dilemas e 

perspectivas da terceirização no setor público, traduziu e adaptou da pesquisa de Sabaté 

(2004) um fluxo de contratação de gestão de serviços terceirizados. Vejamos esse fluxo 

com base na figura 3. 

 

Figura 3 - Fluxo estratégico na contratação de serviços terceirizados 

 
Fonte: Teixeira, Martelanc e Prado Filho (2009, p. 17) 

           (traduzido e adaptado de Sabaté, 2004, p.12) 
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Por meio desse fluxo a administração passa a identificar através de métodos 

processuais e estratégicos a melhor decisão a ser tomada sobre terceirizar ou não 

determinado serviço.  

         Ao estudarmos sobre o histórico e surgimento da terceirização tanto na iniciativa 

pública como privada, com base principalmente nas pesquisas de Giosa (1997), Salvador e 

Riba (2017), Silva (2014), Leiria (1992), Tunes (2009), Santo (2010), Lodi (2018), 

Carvalho (2018) e Kian (2006) percebemos um desenho de uma modalidade que parte da 

reestruturação produtiva em nível mundial, onde busca-se produtividade com maior custo 

benefício, qualidade agregado a agilidade nas decisões, competitividade, inovação, 

eficiência e redução da máquina pública, desenvolvimento econômico através da criação de 

novas empresas, foco na atividade finalística e consequente adequação a novas técnicas de 

políticas de gestão pública. 

         Sobre a perspectiva do foco da atividade finalística, Correia (2008) aponta que a 

ideia de repassar atividades periféricas especializadas, ou seja, a chamada atividade-meio 

das entidades a outros parceiros através da sublocação de mão-de-obra é uma grande 

vantagem para administração pública. 

Salvador e Riba (2017) discorre que o método alternativo de terceirizar mão-de-obra 

na administração pública tem suas vantagens nas perspectivas de evitar a rigidez da função 

pública, pois a contratação por meio da terceirização flexibiliza o ajuste e o gerenciamento 

de recursos humanos não vinculados a atividades centrais da administração pública. 

Quando olhamos nas perspectivas do ponto de vista da oferta de mão-de-obra 

especializada oferecida pelas empresas terceirizadas, vemos que essa flexibilidade e ajustes 

citados por Salvador e Riba (2017) podem tornar vulnerável a prestação de serviços, pois 

muita rotatividade de colaboradores pode prejudicar a especialidade do serviço, mesmo não 

discordando que flexibilidade é uma boa opção de estratégia. 

         Outro ponto perceptível da prática da terceirização atualmente no Brasil, é que os 

administradores públicos percebeu uma válvula de escape para aliviar o cumprimento do 

limite de gasto com pessoal imposto pela LRF, pois com a redução da máquina pública com 

as exclusões de carreiras públicas ou até mesmo a não criação de cargos, proporciona a 

terceirização de mão-de-obra e esses gastos não contabilizam no cômputo do limite de 

despesa com pessoal. 

Conforme Silva (2014, p. 67), “a terceirização resulta na redução de custos e 

responde à orientação reformista neoliberal do Estado enxuto, que limita os gastos com 

pessoal efetivo para manter o equilíbrio fiscal”. Nesse ponto surge uma das vantagens da 
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terceirização defendida ferrenhamente pelas novas políticas de Estado, principalmente na 

ideia de estado mínimo. 

          Santo (2010) relata que o modelo contratual inserido na administração pública 

principalmente passada pelo crivo da Lei nº 8.666/93 onde forçam as empresas a competir 

com melhores preços de forma a redução de seus lucros e consequente frustração das 

perspectivas de receita, desencadeiam a um resultado que afeta diretamente a mão-de-obra 

contratada e subsidiariamente a entidade pública contratante, pois os descumprimentos de 

direitos trabalhistas lesiona o trabalhador que busca seus direitos na tutela da justiça de 

forma a recair sobre o responsável subsidiário, que no caso é o órgão público contratante. 

Nessa perspectiva de análise temos um resultado de desvantagens significativo gerado pela 

terceirização de serviço. 

         Corroborando com a ideia acima de lucro mínimo das empresas nas propostas do 

certame licitatório, Silva (2014) aponta que muitas vezes o processo é encerrado e 

proporciona empresa vencedora com propostas visivelmente inexequível, onde lucros 

beiram a margem de zero. Essa situação não impedida e validada no processo de licitação 

proporciona inadimplências trabalhistas e abandono de contrato pelas empresas gerando 

problemas de ordem judicial para o órgão público contratante devido a responsabilidade 

subsidiária. 

         Percebemos que a possibilidade de habilitar e conceder vencedor no processo 

licitatório, que aparentemente não tem condições de cumprir com o contrato, gera 

instabilidade administrativa, apontamentos dos órgãos de controle e consequente perda dos 

objetivos estratégicos buscado na terceirização. 

Olher et al. (2015) discorre quando aponta sobre as vantagens, que o processo 

licitatório na verdade é uma opção muito vantajosa para buscar empresas que prestam 

serviços por meio da terceirização, pois através das técnicas de seleção da melhor empresa, 

teoricamente a administração seleciona o melhor serviço especializado. Isso seria de 

extrema solução organizacional pelo fato de buscar parceiros já preparados para cumprir 

aquela atividade. Um dos problemas dessa percepção está na própria opinião dos autores, 

quando discorrerem sobre as desvantagens, citando a falta de eficiência das empresas na 

prestação de serviço. 

         Nesse caso, poderíamos supor que o processo licitatório pode, em certa medida, 

mascarar uma empresa que se mostra altamente especializada e capacitada a prestar o 

serviço pela qual disputa contrato, isso é verificado na incapacidade, de na prática, a 

prestação de serviço ser altamente ineficiente. 
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Outras desvantagens também são elencadas por Santo (2010), tais como: entrega de 

serviços com falhas devido ao despreparo de empresas e trabalhadores terceirizados, 

geração de dependência de um terceiro na prestação de serviço, falta de percepção do custo 

benefício dos contratos pela falta de acompanhamento dos custos, problemas trabalhista 

devido o órgão público contratante ser responsável subsidiário, maior aporte de recursos 

nos sistemas previdenciários próprios devido à falta de servidores contribuindo no regime. 

Sobre o ponto de vista das desvantagens previdenciárias é curioso pelo fato de muitos 

gestores enxergarem um ponto vantajoso para as previdências próprias. 

Conforme os comentários de Souza (2014) um ponto negativo que gera 

desvantagem e prejudica a oferta do serviço terceirizado prestado a administração pública, 

se baseia pela fiscalização inadequada por parte da administração pública, pois os 

servidores alocados como fiscais desses contratos, em sua maioria, são despreparados para 

a fiscalização por não ser sua atividade de concurso e sim mais uma atividade nomeada 

pelo gestor. Nesse caso podemos verificar na opinião do autor que a administração pública 

não capacita seus fiscais. 

Sobre o despreparo dos servidores na atividade de fiscalização dos contratos 

terceirizado também poderia sofrer impacto caso os serviços fossem prestados por meio de 

servidores efetivos. Assim, necessitaria também de investimento em capacitações para o 

gerenciamento das atividades prestadas. Os fiscais no caso citado teriam que estar 

preparados de qualquer forma na fiscalização das atividades dos serviços. 

Carvalho (2018, p. 52) aponta algumas vantagens da terceirização em nossa 

sociedade, 

 

a) perspectiva econômica-contábil: transformação de custos fixos em variáveis e 

disponibilização de recursos financeiros; 

b) competências essenciais: foco sobre a atividade-fim da empresa; 

c) eficiência operacional: maior flexibilidade de produção e acesso às melhores 

tecnologias disponíveis; 

d) custos de transação: melhor eficiência por meio da escolha da forma 

organizacional adequada à redução dos custos de transação. 

  

Carneiro (2016) discorre na linha de muitos doutrinadores, de forma a apontar que a 

terceirização na administração pública permite ser vantajoso para que o ente estatal se 

dedique com maior afinco em suas atividades finalísticas, permitindo um maior resultado 

na prestação de serviço. Um ponto distintivo apontado pelo autor é que a terceirização 

agiliza o processo de contratação que muitas vezes é lento pela realização de concurso 

público e que em muitos casos é travado pelo contingenciamento de recursos. Nessa 
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perspectiva Carneiro (2016) comenta que a falta de pessoal e consequente perda da 

qualidade do serviço traz deficiência ao sistema público e a terceirização insere como o 

meio mais rápido para suprir essa deficiência. 

         Diante do comentário de Carneiro precisamos nos atentar que a execução indireta da 

atividade pública, resultante da terceirização de serviço não pode sobrepor atividades 

inerentes às categorias funcionais abrangidas ainda no PCCS do órgão ou entidade, uma 

vez que a lei brasileira, já discutida em tópico anterior, permite a terceirização apenas nas 

atividades de cargos extintos ou em processo de extinção, ou também nas atividades que 

nunca foi objetivo de criação de cargo, mais que esteja elencada como atividade permitida a 

ser terceirizada. 

         A respeito de uma das desvantagens da terceirização Carneiro (2016, p. 10) 

comenta, “por outro lado, a prática descontrolada e intensiva da terceirização na 

Administração Pública poderia fazer com que o Estado se tornasse completamente 

dependente dos serviços executados pelas empresas prestadoras de serviços”. Esse 

pensamento fortalece a ideia da perda da identidade e capacidade institucional na oferta 

própria de serviços públicos. 

Silva (2017) alude à preocupação e desvantagens dos serviços terceirizados devido à 

grande inadimplência de verbas trabalhistas e previdenciárias gerada no processo de 

contratação. A reflexão ainda aponta que o descumprimento de obrigações das empresas 

com seus colaboradores provoca consequente perda da qualidade da prestação de serviços e 

em muitos casos a própria paralisação dos serviços prestados. Nesse caso a instituição dessa 

nova dinâmica de prestação de serviços degrada o trabalho e sua prestação eficiente. 

Bomfim (2017) considera que o modelo de terceirização implementado no Brasil 

fere princípios basilares da CF/88. Um dos direitos feridos citados é o artigo 37, II, 

referente a investidura em cargo ou emprego público após aprovação prévia em concurso 

público. Nesse caso o processo de terceirização impossibilita a oferta de concurso público e 

consequente preenchimento de vagas no serviço público. Bonfim também cita que um dos 

fatores prejudiciais da terceirização é que muitos dos prestadores de serviços inseridos por 

meio de licitação com menor preço e muitas vezes com patrimônio mascarado trabalhem 

um espaço curto de tempo e depois encerram suas atividades, nesse caso deixam 

trabalhadores sem remuneração e com várias pendências trabalhistas devido a 

inadimplência. 

A discussão e as perspectivas das vantagens e desvantagens vão de pontos positivos 

e negativos até contradições entre um e outro ponto de vista. Bonfim (2017) questiona que 
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a terceirização seria até uma boa ideia caso não fosse atrapalhada pelas experiências ruins 

levantadas no Brasil. Percebe-se que até mesmo as boas ideias são contaminadas pela 

tendência social de consumir dinheiro público a qualquer custo. 

Um exemplo sobre consumir a qualquer custo são as poucas empresas que 

realmente se empenham em prestar serviços terceirizados com qualidade e com 

longevidade. Como vimos nas discussões teóricas muitas empresas vencem processos 

licitatórios, consomem dinheiro público por um tempo e depois desaparecem. O problema é 

que o órgão público se torna coo-responsável pelos danos causados por esses prestadores de 

serviço, sejam eles em termos remuneratórios, trabalhistas e previdenciários, como em falta 

da mão-de-obra que era para existir e ser especializada na prestação de serviços. Assim 

poderíamos dizer que a opção pelo processo da terceirização potencializa a capacidade de 

exploração do trabalho. 

Há de se notar que no pensamento de redução da máquina pública, foco na atividade 

finalística, mão-de-obra especializada, redução de custo, flexibilização da função pública, e 

desafogo dos limites da LRF, seria uma tese quase perfeita para seus defensores, se não 

fosse às respostas negativas geradas pela terceirização de serviços. Pois vemos autores 

defendendo que o custo muitas vezes é mais caro e os efeitos são extremamente danosos 

devido ao despreparo de empresas e funcionários. Logo a fantasia da folga do limite LRF 

relativa a folha de pagamento, proporciona um aumento no custeio na máquina pública e 

mais possibilidade de processos licitatórios mau feito ou até fraudulento. 

Por fim, sobre a defesa de se terceirizar serviço público pela agilidade na 

contratação de empresas especializadas por meio do processo licitatório, sofre uma contra 

resposta na discussão dos autores pelo processo mascarados, onde empresas não tem 

patrimônio para suportar o período do contrato e também pela hipótese de ferimento da 

investidura em cargo ou emprego público após aprovação prévia em concurso público. 

 

3.5 Licitude e Ilicitude da Terceirização 

 

Ao longo dos anos as atividades de terceirização passaram a ser regulamentada pelo 

Governo Federal através de suas leis e decretos e discutida e chancelada nos âmbitos dos 

tribunais, principalmente o do TST. A licitude do processo de terceirização passa pelo crivo 

legal, não sendo objeto de terceirização qualquer atividade. 

Ocorre que a regulamentação do trabalho temporário nas empresas urbanas no que 

tange as atividades que possam ser objeto da terceirização foram ampliadas recentemente a 
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partir das vigências das Leis 13.429/2017 e 13.467/2017, que altera dispositivos legais da 

Lei 6.019/1974, principalmente em relação a agora autorização de terceirizar atividade-fim 

e que de certa forma poderiam impactar na administração pública ou no mínimo gerar 

dúvidas sobre sua aplicação. 

 Até o advento dessas leis, e salvo legislações esparsas, a terceirização era orientada 

pela disciplina jurídica das Súmulas 256 e 331 do TST na qual vedava a interposição de 

empresa entre o prestador e o tomador de serviços, salvos as exceções trazidas pelas 

próprias súmulas. Por meio dessas Súmulas coube ao TST definir, devido ausência de 

legislação, a autorização da atividade de terceirização para alguns tipos de serviços que 

estavam envoltos nos chamados serviços de atividade-meio.  

Pós-permissão da terceirização da atividade meio o Governo Federal passou a 

regulamentar as atividades passíveis de terceirização por meio de Decretos, Instruções 

Normativas (IN) e Portarias, sendo as mais recentes a IN 05/2017 e alterações, o decreto nº 

9.507/2018 e alterações e a portaria 443/2018. 

Diante das discussões da licitude de terceirizar atividades-meio e fins passamos a 

discorrer os pontos relevantes e as previsões existentes de serviços e atividades pregoados 

nas súmulas e nas legislações.  

A primeira Súmula a tratar do tema e possibilitar a licitude da terceirização no 

Brasil foi a de nº 256 do TST do ano de 1986, que tem a seguinte redação, 

 

Salvo os casos de trabalho temporário e de serviço de vigilância, previstos nas 

Leis nºs 6.019, de 03.01.1974, e 7.102, de 20.06.1983, é ilegal a contratação de 

trabalhadores por empresa interposta, formando-se o vínculo empregatício 

diretamente com o tomador dos serviços (BRASIL, 1986, grifo nosso). 

 

 A presente Súmula permitiu inicialmente apenas a possibilidade da prestação por 

empresa interposta do trabalho temporário e do serviço de vigilância conforme orientação 

prevista nas Leis 6.019/74 e 7.102/83, e prevê também que em qualquer outro caso de 

terceirização a decisão era pela ilegalidade da contratação. As orientações trazidas pela 

Súmula foram de muita importância, pois esclareceu as hipóteses de exceções para a 

contratação terceirizada do trabalho, vinculando a isso ilicitude e o estabelecimento de 

vínculo empregatício com o tomador de serviço caso ultrapasse os limites das hipóteses 

permitidas para se terceirizar serviço. 

No ano de 1993 já com a vigência da CF/88 e com uma maior participação do poder 

judiciário, a Súmula 256 foi revista, ampliada e posteriormente cancelada através da 

resolução 121/2003 do TST, dando lugar a já consolidada Súmula 331 do TST. 
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Através da Súmula 331, o TST passou a regulamentar o tema da terceirização 

devido à ausência de legislação específica sobre o assunto. Vejamos o teor da súmula sobre 

quais situações a terceirização seria lícita ou ilícita, 

 

I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o 

vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho 

temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). 

II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera 

vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou 

fundacional (art. 37, II, da CF/1988). 

III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de 

vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como 

a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que 

inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. 

IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, 

implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas 

obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do 

título executivo judicial. 

V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem 

subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua 

conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, 

especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais 

da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não 

decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela 

empresa regularmente contratada. 

VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as 

verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral 

(BRASIL, 1993, grifo nosso). 

 

 Vários pontos foram regulamentados para que um serviço pudesse ser terceirizado 

de forma lícita, sem falar das obrigações e responsabilidades estabelecidas tanto para a 

tomadora do serviço quanto para a prestadora do serviço. Pelo teor da súmula 331 a 

terceirização de serviços para atividade-fim ainda não era permitida, ou seja, era ainda 

considerada ilícita tanto no âmbito público quanto no privado.  

Com base no inciso I a regra é o tratamento ilícito para contratação de trabalhadores 

por empresa interposta, e que pelo inciso II, mesmo que a contratação ilegal aconteça esse 

fato não gera vínculo de emprego na administração pública com vistas a cumprir o artigo 

37, II, da CF/1988. No inciso III vemos a inclusão de novos serviços e praticamente a 

interpretação de tudo que fosse atividade-meio como passível de licitude de se terceirizar, 

pois, agora, não seria mais apenas o trabalho temporário e de vigilância conforme previa a 

Súmula 256, somados a eles estão os de conservação e limpeza, bem como todos os 

serviços ligados a atividade-meio foram permitidos serem prestados por meio da 

terceirização.  
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A leitura do inciso IV o regramento objetivou conceder responsabilidade subsidiária 

ao tomador do serviço por eventual descumprimento de obrigação trabalhista. O inciso V 

determina também a responsabilidade subsidiária da administração pública direta e indireta 

em caso de conduta culposa pelo descumprimento da lei 8.666/93. E por fim a inciso VI 

que reforça a responsabilidade subsidiária do tomador na totalidade das verbas trabalhistas 

relativas às condenações trabalhistas. 

Conforme Souza (2014) nesta nova versão a Súmula 331 adequou as lacunas 

observadas no texto da Súmula 256, pois passou a contemplar hipóteses de terceirização 

que já eram observadas pelo decreto-lei 200/67 e na lei nº 5.645/70 relativo aos serviços de 

limpeza e conservação e as possibilidades de execução indireta de serviços das atividades-

meio das empresas tomadoras. Correia (2018) relata que mesmo o TST aumentado o leque 

dos serviços passíveis de terceirização, tentou-se preservar as atividades principais das 

empresas (atividade-fim), de forma a permitir apenas a terceirização das atividades 

secundárias (atividades-meio) como requisito de licitude.  

Conforme citado o Governo Federal havia contemplado a terceirização por meio do 

Decreto-Lei nº 200/1967 e posteriormente pela Lei nº 5.645/1970, estabelecendo que as 

atividades relacionadas à conservação, limpeza e outras semelhantes, serão, também, objeto 

de execução indireta. Por meio da Lei Federal nº 9.632, de 7 de maio de 1998 alguns cargos 

do Governo Federal foram extinto e assim se deu a ampliação a execução indireta neste 

ente. 

Por meio do IN 05/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 

que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o 

regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica 

e fundacional são regulamentadas as atividades que são passíveis de terceirização como 

também atividades vedadas. O primeiro ponto para considerarmos a terceirização lícita está 

previsto no art. 3º da IN, que diz “o objeto da licitação será definido como prestação de 

serviços, sendo vedada a caracterização exclusiva do objeto como fornecimento de mão de 

obra” (BRASIL, 2017b). Percebe-se que é vedada a contratação por meio da terceirização 

quando o objeto tenha característica de fornecimento de mão-de-obra, devendo ser 

obrigatoriamente como prestação de serviço. 

 No artigo 7º, §1º e §2º e no artigo 8º são elencados os serviços que são passíveis de 

execução indireta pela administração pública federal, 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.632-1998?OpenDocument
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Art. 7º Nos termos da legislação, serão objeto de execução indireta as atividades 

previstas em Decreto que regulamenta a matéria. §1º A Administração poderá 

contratar, mediante terceirização, as atividades dos cargos extintos ou em 

extinção, tais como os elencados na Lei nº 9.632, de 7 de maio de 1998. § 2º As 

funções elencadas nas contratações de prestação de serviços deverão observar a 

nomenclatura estabelecida na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), do 

Ministério do Trabalho, ou outra que vier a substituí-la. Art. 8º Poderá ser 

admitida a contratação de serviço de apoio administrativo, considerando o 

disposto no inciso IV do art. 9º desta Instrução Normativa, com a descrição no 

contrato de prestação de serviços para cada função específica das tarefas 

principais e essenciais a serem executadas, admitindo-se pela Administração, em 

relação à pessoa encarregada da função, a notificação direta para a execução das 

tarefas (BRASIL, 2017b). 

 

 Com base nesses artigos são lícitas e previstas a contratação mediante terceirização 

de serviços relativo a todos os cargos extintos pela lei 9.632/1998 e também relativo às 

atividades de apoio administrativo conforme previsão no artigo 8º.  

Sobre a ilicitude da terceirização a IN 05/2017 prevê em seu artigo 9º, incisos de I a 

IV, onde veda a terceirização à alguns serviços na administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional, vejamos, 

 

I - atividades que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional 

nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle; II - as atividades 

consideradas estratégicas para o órgão ou entidade, cuja terceirização possa 

colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias; III - 

as funções relacionadas ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços 

públicos e de aplicação de sanção; e IV - as atividades inerentes às categorias 

funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa 

disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou 

parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal (BRASIL, 2017b). 

 

 A IN 05/2017 se preocupou em resguardar algumas atividades precípuas da 

administração, principalmente as que envolvam tomadas de decisão, ligadas as áreas de 

planejamento, coordenação, supervisão e controle, como também as atividades estratégicas 

do órgão, onde a terceirização possa colocar em risco o controle, nesse caso qualquer 

tentativa de terceirizar essas atividades serão consideradas ilicitudes contra a contratação na 

administração pública.  

 Através da figura 4 serão demonstradas através de uma ilustração as atividades 

vedadas à terceirização na administração pública federal com base no artigo 9º, incisos de I 

a IV já mencionados. Mesmo que a terceirização tenha de certa forma aberto um leque e 

substituído muitas atividades que eram prestadas por servidores públicos o ente federal 

tenta agora resguardar sua atividade finalística. 
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Figura 4 - Execução Indireta vedada na Administração Pública Federal (IN 05/2017) 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

Percebemos também que texto normativo está explícito que essas atividades estão 

ligadas às chamadas atividades-fim da administração pública, mais o termo “atividades-

fim” foi julgado por bem não ser utilizado. 

 Conforme alude o artigo 7º da IN 05/2017 as atividades e serviços que seriam 

objetos de contratação indireta seria tratada por meio de decreto, e assim nasceu o decreto 

9.507/2018 do Governo Federal, regulamentado pela portaria 443/2018, onde sim 

estabelece uma lista exaustiva dos serviços que preferencialmente serão objeto de execução 

indireta. Nessa lista os serviços de vigilância e limpeza são mencionados além de vários 

outros serviços, vejamos, “[...] XIV – limpeza [...]; XXI - segurança, vigilância patrimonial 

[...]” (BRASIL, 2018b). 

No ano de 2017 tivemos importantes alterações que impactaram diretamente a 

terceirização de serviços nas empresas assim a reinventando em outras atividades. A 

legislação até então resguardava a utilização da terceirização às atividades-meio das 

empresas, mas agora conforme as alterações do Art. 4º-A da Lei 6.019/74 implementada 

pela lei nº 13.467/2017 fica, agora, permitido expressamente a terceirização também da 

atividade-fim, que é defendida pelos juristas como aplicável apenas na iniciativa privada, 

mais que gera dúvidas sobre uma possível interpretação de aplicação na administração 

pública, pela falta de clareza ou até mesmo uma omissão do texto legal, vejamos, 

 

Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela 

contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade 

principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua 

capacidade econômica compatível com a sua execução (BRASIL, 2017c). 
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 Outro ponto de questionamento é a insegurança gerada também sobre a 

aplicabilidade da terceirização lícita nas atividades-fim da administração pública com foco 

na nova redação do artigo 5º - A, dada pela lei 13.467/2017, vejamos, “Contratante é a 

pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços 

relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal” (BRASIL, 

2017c). Nesse aspecto, em princípio, qualquer um poderá contratar mediante o instituto da 

terceirização, uma vez que não existe lei que veda expressamente tal hipótese e também 

fica claro que poderá contratar em qualquer atividade, sendo ela meio ou finalística. 

 O cenário recente tem discutido sobre o âmbito da aplicação das alterações 

implementadas pela nova legislação, e também a caracterização do que seria atividade-meio 

e atividade-fim. Na análise de Correia (2018) a terceirização de serviço da atividade-meio é 

permitida tanto na iniciativa pública como na privada naqueles serviços já definidos, e em 

sua percepção a lei 13.429/17 permitiu apenas a interposição de empresa prestadora de 

serviços por meio da terceirização, nas atividades-fim das empresas privadas, sendo 

inconstitucional, em sua visão, a aplicação na administração pública, pelo fato desta não se 

equipararem às empresas privadas. Correia ainda lembra sobre a previsão do artigo 37, 

inciso II da CF/88 que prevê a regra de investidura em cargo ou emprego público após 

aprovação prévia em concurso público. 

 Nesta discussão de investidura em cargo público, via de regra por concurso, 

observamos a percepção de Bomfim (2017) considerando que o modelo de terceirização 

implementado no Brasil para iniciativa pública, mesmo nas atividades-meio também fere 

princípios basilares da CF/88, e mesmo assim é autorizado. Então, por qual motivo o artigo 

37 não é também aplicado nas atividades-meio? Nesse caso precisaríamos de mais 

argumentos para não crer numa futura inserção da terceirização de serviços nas atividades 

finalísticas do setor público.  

Cavalcante (2017) corrobora no sentido de que a lei 13.429/2017 não abre espaço 

para terceirização de atividade finalística para o ente público, onde via de regra essa 

atividade deve ser via concurso público, mais em sua percepção o texto constitucional foi 

omisso e impreciso ao definir atividade meio e fim e que agora mais do que nunca 

precisaria de um posicionamento dos tribunais competentes para deixar de existir opiniões 

conflitantes e insegurança jurídica. 

 A interpretação mais justa diante do contexto legal, relata Cavalcante (2017), seja 

ele o já existente antes do ano de 2017 e consequente, pós alterações, parece ser no sentido 

da inaplicabilidade da terceirização nos casos de atividade-fim para administração pública 
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tanto direta quanto indireta, pois entender de modo contrário implicaria em descumprir a 

legalidade suprema do texto constitucional, em especial o artigo 37, II, da CF/88. 

 Por fim, a de considerar ainda duas colocações. A primeira é sobre o relato de 

Correia (2018) e Souza e Sander (2019) onde destacam o julgamento pelo STF da Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 

958252, datado em 30 de agosto de 2018, que por maioria de sete votos contra quatro 

contrários julgou lícita a terceirização ou qualquer forma do trabalho entre pessoas jurídicas 

distintas, mantidas a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Após 

reconhecida decisão, as atividades-meio e atividades-fim das empresas passaram a ser 

validade também pelo STF. 

 Por derradeiro, em todas as defesas da licitude e também ilicitude do processo de 

terceirização não se vê nenhuma legislação ou julgado que discorre de forma clara e com 

dados científicos, os benefícios práticos advindo do processo de terceirização que justifique 

a tendência de permanência e amplitude na iniciativa pública. Na iniciativa privada, uma 

vez, era permitido apenas terceirizar atividade meio, agora, adentrou em suas atividades 

finalísticas, o que impediria de fato o avanço avassalador na atividade-fim da iniciativa 

pública? Ainda mais quando conceitos de Estado mínimo, redução da máquina pública, 

fôlego dos limites impostos pela LRF no que tange o gasto com folha de pagamento, são 

assuntos vivos em nossas políticas de Estado. 
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4  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para Fonseca (2002), méthodos significa organização, e logos, estudo sistemático, 

pesquisa, investigação, ou seja, metodologia é o estudo organizado, com caminhos e meios 

a serem percorridos e instrumentos adequados para se realizar a pesquisa ou estudo, ou para 

se fazer ciência. Resumidamente metodologia significa o estudo dos caminhos e dos 

instrumentos utilizados para fazer uma pesquisa científica. Neste contexto, este capítulo 

objetiva apresentar os procedimentos metodológicos adotados na presente pesquisa.  

 

4.1 Natureza e Classificação da Pesquisa 

 

A presente pesquisa quanto a seus fins, caracteriza-se como um estudo descritivo de 

caráter exploratório. Segundo Gil (2008), a pesquisa descritiva objetiva, primordialmente, 

descrever as características de determinada população ou fenômeno ou estabelecer relações 

entre variáveis, utilizando técnicas padronizadas para a coleta de dados. O método 

exploratório procura desenvolver a familiaridade com o problema, na busca de torná-lo 

mais explícito ou construir hipóteses. Por meio desse método ocorre à possibilidade do 

levantamento bibliográfico, entrevistas, estudo de casos e análise de exemplos que 

estimulem a compreensão do pesquisador. 

De acordo com Zanella (2012), o método e a forma de abordar o problema 

classificam a pesquisa em qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa caracteriza-se, em 

princípio, pela não utilização de instrumental estatístico na análise dos dados, já a análise 

quantitativa se caracteriza pela utilização de instrumentos estatísticos tanto na coleta como 

no tratamento dos dados.  

Para Minayo (2001) não existe um "continuum" entre "qualitativo-quantitativo", 

onde o qualitativo seria o lugar da intuição, exploração e subjetivismo e o quantitativo o da 

objetividade traduzido em dados matemáticos. A diferença seria apenas a natureza onde a 

primeira visualiza o mundo dos significados não sendo perceptíveis e captáveis por 

equações e estatísticas, já a segunda visualiza a região mais concreta e visível.  

Contudo, as duas abordagens não se opõem, ao contrário, se complementam e 

interagem dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia. Considerando as orientações dos 

autores, o presente estudo tem por característica o método qualitativo e quantitativo, pois é 

uma pesquisa que busca o conhecimento, a avaliação, e ainda traduz opiniões e números em 
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informações que serão analisadas e classificadas por procedimentos estruturados de coletas 

de dados. 

De modo a confrontar aspectos teóricos com dados da realidade ocorre a 

necessidade de um delineamento da pesquisa. Existem aqueles ligados a pesquisa 

bibliográfica e documental que se vale de fontes de papel e aqueles cujos dados são 

fornecidos por pessoas, abrangendo as pesquisas experimentais e ex-post-facto, o 

levantamento e o estudo de caso (GIL, 2008). 

Portanto, a presente pesquisa, quanto aos procedimentos técnicos, classifica-se em 

um estudo de caso, pesquisa documental e pesquisa ex-post-facto, haja vista utilizar, para o 

confronto entre a teoria e a realidade, a análise documental comparativa dos gastos com 

terceirização dos serviços de limpeza e conservação e segurança patrimonial dos anos de 

2014 a 2019. 

No quadro 1 apresenta-se um resumo das características e enquadramento da 

tipologia da pesquisa. 

Quadro 1 - Tipologia da Pesquisa 

Características Enquadramento 

Quanto aos fins Exploratória e Descritiva - Gil (2008) 

Abordagem do problema Quali-quantitativo - Zanella (2012) 

Procedimentos técnicos de coleta de dados Estudo de caso, documental e ex-post-facto - 

Minayo (2001) 

       Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

Outro fator importante para melhor compreensão a respeito do desenvolvimento da 

pesquisa é a operacionalização da pesquisa com base em seus objetivos a serem alcançados.  

 

Quadro 2 - Operacionalização da Pesquisa 

Delimitação da Pesquisa 

Objetivo Geral: Analisar os aspectos relevantes para a 

tomada de decisão efetiva entre a terceirização e 

internalização dos serviços de vigilância patrimonial 

desarmada e limpeza e conservação em uma IES 

pública. 

Desenvolvimento da 

pesquisa 

Fonte de coleta de 

dados 

Objetivos 

Específicos 
1 

Apurar o custo da 

terceirização e da 

internalização 

 

A pesquisa utilizará de 

um referencial teórico 

Relatórios gerências, 

ligados a execução 

orçamentária 
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2 

Elicitar a percepção dos 

gestores na decisão da 

terceirização e internalização 

de serviços 

versando sobre o tema, 

coletará dados 

primários e secundários 

com tratamento e 

análise descritiva e 

inferencial.  

 

 

 

financeira e contábil; 

Documentação 

contratual e PCCS; 

Resultados da 

aplicação dos 

questionários. 

 

3 

Destacar o papel da 

transparência dos custos da 

terceirização do serviço 

público. 

Fonte: Adaptado de Barros (2017).  

 

 Após a tipologia esclarecida e a operacionalização demonstrada passaremos a 

delimitar outros fatores relevantes do processo metodológico. 

 

4.2 Desenho da Pesquisa 

 

 Apresenta-se na figura 5 o desenho esquematizado desta pesquisa, de forma a 

ilustrar as etapas percorridas para os alcances dos objetivos.  

 

Figura 5 - Desenho da Pesquisa 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 
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4.3 Lócus da Pesquisa 

 

Tomou-se como referência para esta pesquisa uma Instituição de Ensino Superior 

Pública, sendo pessoa jurídica de direito público da administração indireta, vinculada a 

estrutura organizacional do Estado a qual se vincula como unidade orçamentária, possuindo 

autonomia administrativa, didático-pedagógica e com orçamento próprio, de forma a 

planejar e executar suas ações de ensino, pesquisa, extensão e gestão com a participação de 

toda a comunidade acadêmica.  

A estrutura organizacional da IES pesquisada caracteriza como sendo multicampi, e 

ainda com diversos polos e núcleos pedagógicos em diversos municípios do seu Estado. O 

processo decisório vincula-se a Reitoria, com envolvimento dos gestores eleitos nos vários 

multicampi, possibilitando decisões descentralizadas e também decisões tomadas em 

conjunto nas reuniões dos diversos conselhos formados e institucionalizados. 

 

4.4 População e Amostra  

 

 A população estudada consiste nos gestores da instituição. O nível de escolha dos 

diversos gestores existentes na instituição deu-se pela capacidade de participar do processo 

decisório macro da instituição pesquisada, assim compondo um total de 34 atores.  

A amostra é do tipo não probabilística, intencionalmente escolhida, determinada 

através da taxa de retorno do instrumento aplicado na coleta de dados.  Um dos critérios 

adotados para escolha da amostra é devido a esses perfis de cargos de gestão serem 

representativos na instituição e nos seus campi e estarem ligados diretamente a decisão de 

contrair despesas públicas. Um dos exemplos é o gestor principal que é ordenador nato da 

instituição, e os demais estão ligados à coordenação de atividades político-pedagógicas, 

financeiras e administrativas dos campi, incluindo a execução orçamentária e 

consequentemente a ordenação da despesa. 

 

4.5 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

A pesquisa necessita utilizar dados primários e secundários. Para os dados 

primários, o instrumento utilizado é o questionário. Para os dados secundários, utilizaram-

se dados sobre os custos com terceirização dos serviços de limpeza e conservação e 

segurança patrimonial dos anos de 2014 a 2019 e os custos gerados caso os serviços fossem 



64 

 

internalizados, possibilitando uma análise comparativa. Os custos foram extraídos de 

termos de contratos e documentos de repactuações contratuais e também relativas a 

demonstrativos contábeis e gerenciais. 

Os dados primários foram extraídos do questionário aplicado com auxílio de uma 

ferramenta online, onde foi possível conhecer a percepção dos gestores no processo 

decisório de terceirizar ou internalizar serviços e seu envolvimento com esses gastos na 

instituição. Este instrumento de pesquisa foi composto basicamente por duas etapas, a 

saber: 1, qualificação do entrevistado e 2, conhecimento e influência do entrevistado no 

processo de terceirização e internalização de serviço público. 

Na fase de projeto dessa pesquisa ocorreu a submissão ao Comitê de Ética em 

pesquisa da Universidade Federal do Ceará (UFC) na data de 21/10/2019, CAAE 

24654619.2.0000.5054, tendo sido aprovado na data de 14/11/2019 pelo parecer de nº 

3.705.581. 

A primeira etapa das questões objetivou qualificar o perfil do entrevistado e sua 

relação com a instituição. Na segunda parte do questionário a pesquisa buscou de fato 

responder dois dos três objetivos de pesquisa de forma direta, que são os relacionados a 

percepção desses gestores no processo decisório e da sua percepção sobre a transparência 

do processo. Nessa etapa os resultados do questionário possibilitaram, também, a análise 

pela triangulação de dados com as informações secundárias da pesquisa. 

O questionário contou com perguntas quase em sua totalidade fechadas, sendo 

apenas uma questão aberta. Utilizou-se também para esse instrumento de coleta de dados 

questões e conjunto de itens medidos na escala de Likert com quatro categorias de medida. 

Likert (1932) propôs e desenvolveu um modelo de mensuração por meio de escala 

multi-item de forma a desenvolver um conjunto de afirmações relacionadas à sua definição, 

onde os participantes da pesquisa emitem seu grau de concordância. Junior e Costa (2014) 

mencionam que a escala original de Likert tinha como proposta aplicar cinco pontos na 

escala, de forma a variar de discordância total até a concordância total. Ocorre que o 

modelo original acabou sofrendo variações na pontuação da escala de modo a atender os 

critérios dos pesquisadores. 

Guy e Norvell (1977) realizaram um estudo de modo a avaliar o grau de 

importância do ponto neutro da escala. Os autores apontam que o ponto neutro acaba por 

induzir os respondentes a fuga dos extremos e escolherem com mais frequências os pontos 

médios em suas respostas. Assim a escala sem ponto neutro poderá possibilitar 

confiabilidade e precisão dos dados. 
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 Na utilização da escala Likert as opções foram: Concordo totalmente, Concordo 

parcialmente, Discordo parcialmente e Discordo totalmente, vejamos: 

 

● Concordo Totalmente - Significa que a instituição aplica totalmente o fundamento 

descrito na afirmação e que o respondente concorda em sua totalidade com a 

afirmativa da questão; 

● Concordo Parcialmente - Significa que o fundamento descrito na afirmação é 

aplicado em sua maioria na instituição e que o respondente concorda em sua 

maioria com a afirmativa; 

● Discordo Parcialmente - Significa que a instituição não aplica o fundamento 

descrito em sua maioria e que o respondente discorda em sua maioria com a 

afirmativa; 

● Discordo Totalmente. Significa que a instituição não aplica o fundamento descrito 

na afirmativa e que o respondente não concorda com a afirmativa da questão. 

 

  O Quadro 3 destaca as questões que utilizaram da escala e seus conteúdos aplicados. 

 

Quadro 3 - Questões que utilizaram a escala de Likert 

Questão Conteúdo aplicado na escala de Likert 

11 Os recursos aplicados na terceirização de serviços são publicizados na instituição. 

12 As aplicações de recursos públicos que sofrem maior impacto no custeio da instituição 

deveriam ser dadas mais transparência para os gestores envolvidos no processo decisório. 

13 A Instituição acompanha e fiscaliza adequadamente os contratos de serviços terceirizados. 

14 A contratação de empresas especializadas nas áreas de limpeza e conservação e vigilância e 

segurança patrimonial melhorou a qualidade dos serviços prestados. 

16 A terceirização de serviços de limpeza e conservação e vigilância e segurança patrimonial é 

mais cara do que a internalização desses serviços, ou seja, a efetivação por meio de concurso 

público. 

19 Em sua análise, o custo benefício de um serviço que atualmente é terceirizado deve sempre ser 

revisto e avaliado. 

20 A terceirização dos serviços limpeza e conservação e vigilância e segurança patrimonial deve 

continuar sendo realizada. 

  Fonte: Adaptada de Nunes (2016). 
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 Após a aplicação, os dados foram organizados através de quadros e tabelas de modo 

a caracterizar e representar graficamente as respostas com suas variações estatísticas e 

interpretações significativas. 

Para os dados secundários por meio da pesquisa ex-post-facto e documental foi 

identificado por meio dos relatórios gerenciais, contábeis e pela documentação contratual 

os valores desembolsados com os serviços de limpeza e conservação e vigilância e 

segurança patrimonial desarmada nos anos de 2014 a 2019.  

Foi possível também projetar esses desembolsos caso esses serviços fossem 

prestados por servidores efetivos, para isso será considerado o plano de carreira, cargos e 

salários (PCCS) e insumos envolvidos. 

Os dados secundários foram tratados em separado de forma a avaliar o custo da 

terceirização e da internalização e consequentemente fará parte de uma triangulação de 

dados da pesquisa primária, que ajudará a compreender se o processo decisório está 

alinhado com os custos envolvidos nas transações. 

 

4.5.1 A Pesquisa Piloto 

  

 A pesquisa piloto, relativa aos dados primários, objetivou investigar o 

comportamento do respondente diante da aplicação do questionário e de todo o conteúdo e 

meio informatizado envolvido na aplicação e coleta de dados. Os pontos centrais foram: 

● Verificar a viabilidade da ferramenta online de aplicação e envio dos questionários; 

● Avaliar o conteúdo, clareza, objetividade e tamanho do questionário; 

● Verificar qual o tempo despendido do respondente; e 

● Avaliar se as questões envolvidas possibilitaria a coleta de dados para responder o 

objetivo da pesquisa. Nesse quesito foi disponibilizado os objetivos específicos da 

pesquisa que o questionário busca colher dados. 

Com base na resposta da pesquisa piloto algumas informações importantes e 

necessárias foram extraídas e assim nos possibilitou disponibilizar e aplicar o questionário 

de forma definitiva ao público pretendido e definido nesta pesquisa. Deste modo a 

avaliação e posterior validação do questionário funcionaram como um pré-teste para 

posterior aplicação à população pretendida. Na sequência observamos as considerações do 

avaliador: 

● A ferramenta utilizada foi de fácil manuseio e ágil ao respondente; 
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● O questionário não foi considerado extenso e de forma geral o seu tamanho atende e 

responde os objetivos da pesquisa; 

● Foi considerado um bom conteúdo para as avaliações, textos legíveis e com clareza 

nas perguntas e de fácil compreensão; 

● O tempo dispendido no questionário foi considerado bom. Na resposta o tempo foi 

de até 10 minutos; e 

● Em linhas gerais o questionário propõe meios de colher e tratar dados com base nos 

objetivos da pesquisa. 

 

4.6 Técnica de coleta e tratamento dos Dados 

 

Para a análise e tratamento dos dados dessa pesquisa será utilizada a análise 

descritiva e inferencial a partir das interpretações dos dados qualitativos e quantitativos que 

serão empregadas para o tratamento analítico dos dados. 

Os dados primários relativo a aplicação dos questionários foram obtidos através de 

uma ferramenta eletrônica, sendo posteriormente ao recebimento das respostas, tabulados e 

aplicado a análise descritiva. A primeira etapa versou sobre o termo de consentimento e 

livre esclarecimento, a segunda sobre a qualificação do perfil do respondente e na terceira 

sobre a avaliação da percepção dos gestores sobre o processo de terceirização de serviços.  

Como forma de manter o sigilo e preservar a identidade dos gestores utilizou-se das 

palavras “GESTOR” mais numeral que vai de 1 (um) até 25 (vinte e cinco), pois é 

quantidade efetiva de participantes da pesquisa. Através dessa nomenclatura foi possível 

replicar a transcrição das falas da questão discursiva e assim resguardar o respondente. 

Gráficos, Tabelas, Figura e Quadros foram desenvolvidos de modo a facilitar e 

representar o tratamento e análise dos resultados.  
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, apresentam-se a análise descritiva dos dados coletados, sendo eles 

de natureza primária e secundária, com seus devidos resultados e interpretações, como 

também os procedimentos utilizados para a efetivação da pesquisa. A análise e discussão 

desses dados têm por objetivo analisar os aspectos relevantes para a tomada de decisão 

efetiva entre a terceirização e internalização dos serviços de vigilância patrimonial 

desarmada e limpeza e conservação em uma IES pública, identificando a percepção dos 

gestores no processo decisório, como também a apuração dos custos envolvidos nesses 

serviços e o processo de transparência desses custos. 

Para tanto, a análise e discussão dos resultados foi dividida em duas seções. A 

primeira seção versa sobre a análise descritiva dos dados através da apuração do custo da 

terceirização e da internalização dos serviços de vigilância patrimonial desarmada e 

limpeza e conservação nos anos de 2014 a 2019, possibilitando, além da apuração do custo, 

a análise comparativa dos custos no período mencionado. A segunda seção versa sobre a 

análise da percepção dos gestores sobre a terceirização de mão-de-obra, como também a 

efetivação de servidores por meio de concurso público, relativo aos serviços de vigilância 

patrimonial desarmada e limpeza e conservação. 

 A revisão literária incluída nessa pesquisa e suas correlações serão agregadas na 

medida em que seja oportuna às discussões, de modo a possibilitar uma melhor 

compreensão e discussão dos resultados. Com isso, poderemos compreender melhor os 

resultados dos custos, sobremaneira a percepção dos gestores no processo decisório.   

 

5.1 Análise Descritiva dos Dados Secundários 

 

 Nesta seção, apresentam-se os resultados da análise comparativa dos dados, 

relacionado aos custos envolvidos na terceirização e uma possível internalização relativo 

aos serviços de Limpeza e Conservação e Vigilância Patrimonial Desarmada em referência 

aos anos de 2014 a 2019. A estratégia de análise dessa fase foi baseada no método de 

Pacheco et al. (2018). 

 Os valores de referência para análise dos custos da terceirização foram 

minuciosamente analisados em todos os anos. Como o objetivo é a referência do custo 

anual de cada serviço prestado, consideramos, não apenas valores pagos no ano, mais sim 

os valores pagos relativos às referências de cada ano, ou seja, consideramos todos os 
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processos de repactuações dos respectivos anos para formação do custo em seu ano de 

referência de cada serviço. Assim optamos por utilizar os valores dos contratos e suas 

alterações (aditivos e apostilamento), principalmente os valores de referência das 

repactuações que alude ao custo do ano, devido ao realinhamento dos preços dos contratos. 

O levantamento desses dados ocorreu através do setor de contratos da instituição, cuja 

autorização de coleta de dados foi concedida pelo gestor máximo do órgão. 

Foi possível também pela análise documental identificar os trâmites das 

repactuações com base nos relatórios técnicos emitidos pelo setor contábil e pelo gestor e 

fiscal dos contratos, onde se avalia as planilhas de custo e formação de preço apresentada 

pela empresa para posterior apostilamento ao contrato vigente. O relatório foi de suma 

importância, pois além de todos os questionamentos da planilha, apontou a avaliação dos 

insumos e o ponto de vista da instituição a respeito dos custos dos insumos que será 

detalhado nesta análise. 

 Pela análise dos contratos e suas repactuações, a composição do custo e do preço 

dos serviços anuais, toma como base uma planilha que referencia todos os custos 

envolvidos para o custeio do contrato. Nessa planilha são destacadas as composições 

detalhadas da formação do preço global do contrato, a saber: remuneração do funcionário 

terceirizado; encargos previdenciários e trabalhistas; benefícios mensais e diários; provisão 

de rescisão; custo de reposição do profissional ausente; insumos diversos; e os custos 

indiretos, tributos e lucro.  

 O conhecimento da planilha de custo e formação do preço foi de vital importância 

para podermos comparar o custo do servidor efetivo. Pois custo como insumos diversos 

também ocorre na internalização e esse custo não está composto na folha de pagamento do 

servidor, assim ele nos indicou um parâmetro para avaliar o custo desses insumos em caso 

de internalização. 

A formação do custo de uma possível internalização do serviço de Limpeza e 

Conservação e Vigilância Patrimonial Desarmada tomou como base o Plano de Carreira, 

Cargos e Salários (PCCS) da IES analisada como também a aplicação e composição dos 

encargos previdenciários patronais. Utilizamos da mesma quantidade de funcionários 

existente na terceirização nos anos de 2014 a 2019. O PCCS utilizado considerou todas as 

alterações salários nos respectivos anos, de modo a considerar os reajustes anuais de direito 

do servidor que foram efetivamente implementados no plano de carreira.  

Como o período analisado refere-se a exatos seis anos (2014 a 2019) a referência do 

PCCS vai da classe A, nível 1 até a Classe B, nível 2. Nesse caso ocorre uma limitação da 
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pesquisa e uma consequente limitação de concluir de forma categórica se compensa a 

escolha da terceirização ou da internalização de forma definitiva, mesmo porque não é 

objetivo dessa pesquisa. De modo exemplificativo consideramos, para fins de cálculo, que 

todos os possíveis servidores cumpririam os requisitos de mudança de classe de acordo com 

a carreira e os consideramos a partir de 2017 na Classe B, nível 2. Ressalta-se que para a 

mudança de classe o servidor necessita se esforçar e se qualificar de modo a cumprir os 

requisitos de mudança de classe de acordo com a carreira, e caso algum dos servidores não 

cumpra os requisitos de mudança de classe se manteriam na Classe A. 

Foi considerada também na formação desse custo a composição do adicional 

noturno para a vigilância e também a composição do preço dos insumos em separado para 

os dois serviços em estudo, pois obviamente não consta na folha. Compomos o adicional 

noturno por ser o único adicional pago pela instituição em folha para os remanescentes da 

carreira. A referência dos insumos tomou-se como base o mesmo valor gasto no ano para a 

terceirização com algumas especificidades.  

 

Tabela 1 - Custo da Terceirização – Limpeza e Conservação 

Ano Valor Redução Aumento 
Aumento no 

período 

Nº 

Funcionários 

2014 7.790.767,62       244 

2015 7.453.699,91 -4,33%     244/191 

2016 7.594.667,16   1,89%   191/205 

2017 9.345.803,76   23,06%   205 

2018 9.817.629,46   5,05%   205/206 

2019 10.279.744,20   4,71%   206 

TOTAL 52.282.312,11     31,95%   

 Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

Os dados mencionados na Tabela 1 além dos valores aplicados na terceirização de 

Limpeza e Conservação nos anos de 2014 a 2019 demonstram as variações percentuais de 

um ano para outro. Também traz de informação o quantitativo de funcionários contratados 

e suas variações durante o ano, sendo esse, um dos dados que explica as variações de 

valores nos anos seguintes. 



71 

 

No curso normal da contratação os valores anuais desse tipo de serviço tende a 

sofrer aumento devido ao realinhamento de preço que em sua maioria é provocado pela 

vigência de uma nova convenção coletiva de trabalho da categoria dos trabalhadores, onde 

atualiza os valores salariais e outros benefícios. No exercício de 2015 ocorreu o 

realinhamento desses preços mais os dados dos custos do contrato demonstra uma redução 

de 4,33% em relação ao exercício de 2014.  

As causas da redução identificadas foram duas. A primeira foi que devido à 

necessidade de redução do gasto público houve determinação por parte do governo do 

Estado para ajuste dos contratos. Com isso a IES pesquisada implementou a supressão de 

postos de trabalho dos contratos de terceirização por meio de termo aditivo ao contrato que 

levou a diminuição do contrato de 242 funcionários para 191 a partir de maio de 2015. A 

segunda causa identificada, pela análise documental, foi que no momento oportuno da 

repactuação contratual vários dos percentuais incluídos na planilha de custo foram 

identificados pelo setor de contabilidade como indevidos ou acima dos percentuais 

previstos em lei e acórdão do Tribunal de contas da União, e assim foram em sua maioria 

retificados. 

Outro ponto que nos chama a atenção encontra-se na variação do período 

considerando 2014 e 2019 no percentual de 31,95% de aumento dos custos, mesmo 

ocorrendo a diminuição considerável de 244 funcionários no ano de 2014 para 206 no ano 

de 2019. Esse percentual sofre a maior atenção no ano de 2016 para 2017, onde ocorreu 

aumento de 23,06%. Esta variação é explicada devido a um novo procedimento licitatório 

identificado, ocorrido no final do ano de 2016 onde obteve adesão à ata de registro de preço 

do Estado. Através desse processo, novo contrato é firmado e uma nova empresa assume os 

serviços de Limpeza e Conservação na instituição.  

Os dados demonstram que a partir desse novo contrato os serviços aumentaram 

consideravelmente seus preços em relação ao ano de 2016. Como observado anteriormente, 

as empresas formam preços por meio de uma planilha de custo, nessa planilha existe a 

composição de preço relacionado aos custos indiretos e lucro. Quando se tem pouca 

concorrência esses custos tendem a ser elevados, talvez esse seja um dos motivos, pois 

neste processo licitatório do ano de 2016 houve apenas duas empresas participantes no 

certame. Isso corrobora com as explicações de Huo et al. (2018) que constataram que a 

incerteza da oferta aumenta o oportunismo diante do processo. Williamson (1985) relata 

também que o comportamento oportunista do indivíduo diante da situação verificada acaba 

por elevar o custo de transação dos contratos. 
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Tabela 2 - Custo da Terceirização – Vigilância Patrimonial Desarmada 

Ano Valor Redução Aumento 
Aumento no 

período 
Nº Funcionários 

2014 8.962.729,20       148/168 

2015 7.020.065,84 -21,67%     168/160/132/128 

2016 7.245.471,96   3,21%   128 

2017 7.672.910,40   5,90%   128 

2018 6.817.773,93 -11,14%     128/132 

2019 6.804.214,47       120/136/148/136 

TOTAL 44.523.165,80     -24,08%   
 Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

A Tabela 2 apresenta os valores aplicados e suas variações relativas aos serviços de 

Vigilância Patrimonial. A primeira observação refere-se ao ano de 2015 que sofre uma 

redução de 21,67% em relação ao ano de 2014. Como ocorrido também no contrato de 

Limpeza e Conservação no exercício de 2015 houve uma supressão do valor do contrato e o 

quantitativo de funcionário que inicia 2015 com 168 reduz para 132 em março de 2015 e 

para 128 em junho de 2015. Outro fator também de influência foram as retificações de 

planilhas de custo e formação de preço devido a diversos apontamentos do setor de 

contabilidade da instituição. 

No exercício de 2018 chama atenção o percentual de 11,14% que representa uma 

diminuição do valor do contrato em relação ao ano de 2017 e sem redução de quantitativo 

de funcionários. Por meio dos processos analisados identificou-se que devido a alteração da 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) implementada pela lei 13.467/2017 relativo a 

jornada de trabalho para empregados que laborarem na escala de 12 x 36, ou seja, 12 (doze) 

horas trabalhadas por 36 (trinta e seis) horas de descanso, foram extintos alguns direitos dos 

trabalhadores e consequentemente não se considera mais como custo para empresa, 

devendo ser suprimidos da planilha. Isso ocorreu por meio do realinhamento de preço e 

nova repactuação do contrato de Vigilância Desarmada.  

Desta forma quando analisamos o período percebemos uma redução nos gastos com 

terceirização, se compararmos o ano de 2014 com o ano de 2019 ocorre uma redução de 

24,08%. 
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Tabela 3 - Custo das Terceirizações – Limpeza e Conservação e Vigilância Patrimonial 

Desarmada 

Ano Valor Redução Aumento Aumento no período 

2014 16.753.496,82       

2015 14.473.765,75 -13,61%     

2016 14.840.139,12   2,53%   

2017 17.018.714,16   14,68%   

2018 16.635.403,39 -2,25%     

2019 17.083.958,67   2,70%   

TOTAL 96.805.477,91     1,97% 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

Através da Tabela 3 apresentamos os valores aplicados na terceirização de Limpeza 

e Conservação e Vigilância Patrimonial Desarmada, e também suas variações relativas aos 

anos de 2014 a 2019. Os valores nos diversos anos são bastante representativos em relação 

ao percentual de comprometimento orçamentário da instituição avaliada, pois em relação ao 

grupo de natureza de despesa 3 (três) e 4 (quatro), o comprometimento está entre 33% a 

36%, a titulo de exatidão em 2019 esse comprometimento resultou em 33,64% das despesas 

realizadas. Como observado a influência de redução do ano de 2015 em relação ao ano de 

2014 no percentual de 13,61% ocorreu devido a redução de postos e ajustes na planilha de 

custo e formação de preço. O aumento de 14,68% no ano de 2017 comparado ao ano de 

2016 sofreu influência do novo processo licitatório e contrato da empresa de Limpeza e 

Conservação. Assim, os custos com a terceirização nos anos de 2014 a 2019 somados 

equivalem a R$ 96.805.477,91.  

Nas tabelas seguintes ocorre o demonstrativo comparativo do custo real da 

terceirização em relação ao custo de uma possível internalização relativo aos serviços de 

Limpeza e Conservação e Vigilância Patrimonial Desarmada. Nas tabelas anteriores foi 

conveniente e oportuno demonstrar as aplicações ano a ano e os reflexos que alteraram os 

preços dos contratos da terceirização. No caso da internalização serão apresentados os 

valores anuais já demonstrando a análise comparativa e com as devidas considerações a 

respeito de como foi formado o possível custo em caso de efetivação de servidor. 

Passaremos também por considerar alguns gráficos de modo a demonstrar como dá-se o 

deslocamento de um custo para o outro dentro do processo decisório. 
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A partir da Tabela 4 apresentamos os custos da terceirização e também a simulação 

da internalização por meio da folha de pagamento nos anos de 2014 a 2019 relativos aos 

serviços de Limpeza e Conservação. É possível por esse dado, grosso modo, fazermos uma 

análise comparativa dos custos envolvidos nesses serviços. 

 

Tabela 4 - Análise comparativa da Terceirização versus Internalização - Limpeza e 

Conservação 

Ano 
Custo 

Terceirização  

Folha de Pagamento em 

caso de Internalização  

Diferença 

entre os 

valores 

% da 

diferença 

"economia" 

2014 7.790.767,62 6.105.679,37 1.685.088,25 21,63 

2015 7.453.699,91 5.403.353,26 2.050.346,65 27,51 

2016 7.594.667,16 5.190.086,55 2.404.580,61 31,66 

2017 9.345.803,76 8.098.948,60 1.246.855,16 13,34 

2018 9.817.629,46 8.708.407,10 1.109.222,36 11,30 

2019 10.279.744,20 8.892.986,23 1.386.757,97 13,49 

Total 52.282.312,11 42.399.461,11 9.882.851,00 18,90 

 Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

A formação do preço da internalização demonstrado na Tabela 4 refere-se apenas ao 

custo da folha de pagamento já incluído os encargos patronais. O quantitativo de servidores 

utilizados como parâmetro é o mesmo quantitativo de funcionários utilizado para apuração 

do custo real da terceirização nos anos apurados.  

Esse quantitativo também considerou as ocorrências de aumento de funcionários 

como também a supressão dos mesmos nos meses de referência como demonstrado na 

Tabela 1. Apenas complementamos a informação da Tabela 1 que para o cálculo da folha 

de pagamento utilizamos os dias exatos relativos a entrada ou saída de funcionários, com o 

objetivo de apurar realmente o espelho do quantitativo do contrato na folha de pagamento.  

Pela análise da Tabela 4 verificamos uma economia gerada em todos os anos 

comparados. Nos anos de 2014 a 2016 essas economias têm percentual maior e crescente, 

chegando a acumular o valor de R$ 6.140.015,51. Já nos anos de 2017 a 2019 a economia 

soma R$ 3.742.835,49. Esses fatores são explicados justamente devido a mudança de classe 

do servidor, no ano de 2017 ele ingressa na classe B, nível 2, isso reflete um aumento 
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salarial na carreira e consequente aumento na folha de pagamento. Como resultado dessa 

tabela temos uma possível economia gerada no valor de R$ 9.882.851,00 caso o serviço 

fosse prestado por servidores efetivos, o que representa um percentual de 18,90% em 

relação ao valor gasto com a terceirização de Limpeza e Conservação nos anos de 2014 a 

2019. 

 

Gráfico 1 - Análise comparativa da Terceirização versus Internalização - Limpeza e 

Conservação 

 
      Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

Na demonstração do Gráfico 1 é possível vermos o comportamento dos valores e 

seu descolamento nos anos pesquisados. 

Por meio da Tabela 5 apresentamos os custos da terceirização e também a 

simulação da internalização da folha de pagamento nos anos de 2014 a 2019 relativos aos 

serviços de Vigilância Patrimonial Desarmada.  

 

Tabela 5 - Análise comparativa da Terceirização versus Internalização - Vigilância 

Patrimonial Desarmada 

Ano 
Custo 

Terceirização  

Folha de Pagamento em 

caso de Internalização  

Diferença 

entre os 

valores 

% da 

diferença 

"economia" 

2014 8.962.729,20 4.424.418,53 4.538.310,67 50,64 

2015 7.020.065,84 3.719.520,06 3.300.545,78 47,02 

2016 7.245.471,96 3.612.041,55 3.633.430,41 50,15 

2017 7.672.910,40 5.332.735,65 2.340.174,75 30,50 

2018 6.817.773,93 5.847.908,78 969.865,15 14,23 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Folha de Pagamento em caso de Internalização - Limpeza e Conservação

Custo Terceirização - Limpeza e Conservação
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2019 6.804.214,47 6.152.894,50 651.319,97 9,57 

Total 44.523.165,80 29.089.519,07 15.433.646,73 34,66 

 Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

Os critérios utilizados para composição da possível folha de pagamento da 

Vigilância Patrimonial Desarmada nos anos e 2014 a 2019 são os mesmos adotados para o 

serviço de Limpeza e Conservação. Pela mesma análise percebemos a tendência de geração 

de economia nos três primeiros anos (2014 a 2017), sendo maior que nos três últimos (2017 

a 2019), conforme Tabela 5. Isso reflete a mudança de Classe e Nível no cálculo do 

servidor efetivo na internalização. 

O que chama atenção nesses dados é que a economia dos três primeiros anos (2014 

a 2017) consegue alcançar o patamar de 50,64%, 47,02% e 50,15% respectivamente. 

Considerando todo o período de análise, a economia alcança o percentual de 34,66% do 

total gasto com a terceirização, o que representa o valor de R$15.433.646,73. 

O Gráfico 2 demonstra o comportamento dos valores e seu descolamento nos anos 

pesquisados. 

 

Gráfico 2 - Análise comparativa da Terceirização versus Internalização - Vigilância 

Patrimonial Desarmada 

 
       Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 6 é demonstrado os valores agrupados dos serviços terceirizados de 

Limpeza e Conservação e Vigilância Patrimonial Desarmada como também os valores 

desses serviços em caso de internalização. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Folha de Pagamento em caso de Internalização - Vigilância Patrimonial

Custo Terceirização - Vigilância Patrimonial
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Tabela 6 - Análise comparativa da Terceirização versus Internalização - Limpeza e 

Conservação e Vigilância Patrimonial Desarmada 

Ano 
Custo 

Terceirizadas  

Possível folha de 

pagamento no caso de 

internalização  

Diferença 

entre os 

valores 

% da 

diferença 

"economia" 

2014 16.753.496,82 10.530.097,90 6.223.398,92 37,15 

2015 14.473.765,75 9.122.873,32 5.350.892,43 36,97 

2016 14.840.139,12 8.802.128,10 6.038.011,02 40,69 

2017 17.018.714,16 13.431.684,25 3.587.029,91 21,08 

2018 16.635.403,39 14.556.315,88 2.079.087,51 12,50 

2019 17.083.958,67 15.045.880,73 2.038.077,94 11,93 

Total 96.805.477,91 71.488.980,18 25.316.497,73 26,15 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

Considerando o período de 2014 a 2019 o valor gasto com a Terceirização de 

Limpeza e Conservação e Vigilância Patrimonial Desarmada equivalem a R$ 

96.805.477,91. O valor calculado de uma possível internalização, ou seja, efetivação de 

servidores para os seis anos da pesquisa equivalem a R$ 71.488.980,18. A possível 

economia gerada em caso de opção da internalização equivale a R$ 25.316.497,73, o que 

representa 26,15% do total gasto na terceirização no período pesquisado. 

Por meio do Gráfico 3 é apontado o comportamento dos valores e seu descolamento 

nos anos pesquisados. 

 

Gráfico 3 - Análise comparativa da Terceirização versus Internalização – Limpeza e 

Conservação e Vigilância Patrimonial Desarmada 

 
     Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

10.530.097,90 
9.122.873,32 8.802.128,10 

13.431.684,25 
14.556.315,88 15.045.880,73 

16.753.496,82 

14.473.765,75 14.840.139,12 

17.018.714,16 16.635.403,39 17.083.958,67 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Possível folha de pagamento no caso de internalização - Limpeza/Vigilância

Custo Terceirizadas - Limpeza/Vigilância
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A percepção da economia de 26,15% no período com base no Gráfico 3 é percebida 

pelo descolamento das barras do histograma. Percebemos também a tendência do aumento 

da internalização a partir de 2017 devido a mudança de classe dos servidores e consequente 

diminuição do descolamento das barras do gráfico. 

Como mencionado no início dessa análise, outro custo que a instituição passaria a 

ter em caso de internalização seriam os insumos. Esses insumos estão previstos nos 

contratos da terceirização de forma detalhada na planilha de custo e são necessários para 

utilização durante a atividade laboral, e referem-se em sua maioria a uniformes, crachás, 

bastão de ronda, equipamentos e EPI‟s. Com base nos valores identificados nas planilhas de 

custos de todos os serviços terceirizados será demonstrado o comportamento anual desses 

custos por meio da (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Custo Anual dos Insumos - Terceirização Limpeza e Conservação e Vigilância 

Patrimonial Desarmada 

Ano  Limpeza e Conservação Vigilância Patrimonial 

2014 126.478,56 438.204,84 

2015 133.293,72 383.944,38 

2016 204.505,66 363.091,20 

2017 563.321,16 363.091,20 

2018 726.201,30 170.091,36 

2019 812.225,40 111.749,83 

Total 2.566.025,80  1.830.172,81  
Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

Com base na Tabela 7 é perceptível o crescimento do custo dos insumos relativo aos 

serviços de Limpeza e Conservação a partir do exercício de 2016 e anos posteriores, 

mesmo com a redução de funcionários, pois iniciou 2014 com 244 pessoas, em maio de 

2015 passou para 191 pessoas, outubro de 2016 passou ser 205 pessoas, até a quantidade de 

206 pessoas a partir de abril de 2018. Esse aumento de custo é explicado pela mudança de 

empresa em outubro de 2016 devido ao novo contrato em adesão a ata de licitação em 

2016. Analisando o primeiro ano fechado da nova empresa que é 2017, com quantidade de 

205 funcionários, em relação ao ano de 2015 que é último ano fechado da empresa anterior, 

com quantidade de 244 funcionários, percebemos um aumento de custo dos insumos na 
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ordem aproximada de 76,34%. Esse dado deixa em dúvida se esses custos representam os 

valores que a IES analisada gastaria com seus servidores para manutenção das atividades. 

Em relação ao custo dos insumos da empresa de Vigilância Patrimonial Desarmada 

vemos uma crescente queda no ano de 2018, que é explicada com a redução de funcionários 

e também pelo novo contrato advindo de uma Ata de Registro de Preços decorrente de um 

Pregão Eletrônico do Estado. Pela análise documental dos relatórios técnicos do setor de 

contabilidade que avalia as planilhas de custo e formação de preço e que compõe os 

processos de licitação e repactuações, encontramos vários questionamentos desse setor a 

empresa e ao fiscal do contrato sobre os valores das coberturas do custo dos insumos. 

Considerando os valores pagos acumuladamente às terceirizadas nos anos de 2014 a 

2019 relativos aos insumos com base na Tabela 7, encontramos aproximadamente o valor 

de R$ 4.396.198,61. 

Na Tabela 8 apresentamos todos os custos tratados nessa análise relacionados ao 

custo real da terceirização, possível internalização com base na folha de pagamento e um 

possível custo dos insumos conforme dados da pesquisa. 

 

Tabela 8 - Análise comparativa da Terceirização versus Internalização – Limpeza e 

Conservação e Vigilância Patrimonial Desarmada 

Ano 
Custo 

Terceirizadas  

Possível folha de 

pagamento no 

caso de 

internalização  

Custo dos 

Insumos 

Diferença 

entre os 

valores 

% da 

diferença 

"economia

" 

2014 16.753.496,82 10.530.097,90 564.683,40 5.658.715,52 33,78 

2015 14.473.765,75 9.122.873,32 517.238,10 4.833.654,33 33,40 

2016 14.840.139,12 8.802.128,10 567.596,86 5.470.414,16 36,86 

2017 17.018.714,16 13.431.684,25 926.412,36 2.660.617,55 15,63 

2018 16.635.403,39 14.556.315,88 896.292,66 1.182.794,85 7,11 

2019 17.083.958,67 15.045.880,73 923.975,23 1.114.102,71 6,52 

Total 96.805.477,91 71.488.980,18 4.396.198,61 20.920.299,12 21,61 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

  

Por meio da Tabela 8 através da inclusão dos insumos que é o mesmo valor gasto na 

terceirização nos anos de 2014 a 2019 teríamos uma redução no percentual de economia da 

internalização em relação a terceirização. Agora esse percentual representaria 21,61%, o 

equivalente a R$ 20.920.299,12 de economia no período.  



80 

 

 Considerando os esclarecimentos e as possíveis inconsistências no item insumos, 

devido a uma possível infidelidade dos dados, poderíamos dizer que caso a IES avaliada 

optasse por uma mudança em sua política e consequente alteração legal, no desejo de 

efetivar servidor em seu quadro ao invés de terceirizar, a economia gerada nos seis 

primeiros anos estaria entre o percentual de 21,61% e 26,15%, o que representa 

respectivamente em valores 20.920.299,12 e 25.316.497,73. 

 Estudos e achados como os de Wesz e Dalongaro (2017) e Olher et al. (2015) 

corroboram com os resultados dessa pesquisa. Os autores identificaram que os serviços 

terceirizados tendem a ser mais onerosos do que a internalização. 

 

5.2 Análise Descritiva dos Dados Primários 

 

Nesta seção, apresentam-se os resultados da análise dos dados coletados através do 

questionário aplicado aos gestores, cujo objetivo foi analisar a percepção dos gestores da 

instituição sobre o processo decisório da terceirização de serviços de Limpeza e 

Conservação e Vigilância Patrimonial Desarmada como também o processo de 

internalização desses serviços através da efetivação de servidores públicos e o processo de 

transparência dos custos desses serviços.  

 Os dados foram sistematizados a partir da coleta de dados via questionário e 

aplicada a respectiva análise das respostas enviadas pelos gestores da IES pesquisada. Os 

resultados são apresentados a partir de gráficos e tabelas ilustrativos, com as respectivas 

discussões dos resultados e interpretações sobre as informações levantadas. 

O instrumento de pesquisa foi aplicado no período entre os meses de dezembro de 

2019 e fevereiro de 2020, através de uma amostra intencionalmente escolhida, direcionada 

a 34 participantes em potencial, sendo todos gestores na IES e que participam do processo 

decisório. Desse total, responderam efetivamente a pesquisa 25 pessoas, formando um 

alcance dos respondentes no percentual de 73,53%. Concluída esta etapa de recepção das 

respostas, os dados foram organizados pelo pesquisador em um banco de dados, 

possibilitando a confecção de gráficos e tabelas, como também a análise, interpretação e 

discussão dos resultados. 

Para facilitar a compreensão e análise dos resultados o questionário aplicado foi 

dividido em três etapas. A primeira etapa versou sobre os termos da aplicação da pesquisa 

através do termo de ciência do respondente sobre a utilização dos dados na pesquisa, sobre 

a confiabilidade e divulgação dos dados pelo pesquisador, sobre a participação voluntária, 
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sobre a recusa ou interrupção do preenchimento do questionário, sobre a garantia do 

anonimato do respondente pelo pesquisador e a declaração de livre e espontânea vontade na 

participação da pesquisa.  

A segunda etapa versou na aplicação de 6 questões objetivas, com o objetivo de 

qualificar o perfil do entrevistado e seu histórico funcional na instituição. Na terceira etapa 

do questionário foram aplicadas 21 questões, com objetivo de avaliar a percepção dos 

gestores no processo de terceirização e internalização de serviços de Limpeza e 

Conservação e Vigilância Patrimonial Desarmada. Dessas 21 questões, 20 foram objetivas 

e apenas uma questão foi aberta visando coletar opinião dos gestores sobre o cenário de 

mudança na administração pública brasileira com a inserção da terceirização de serviços 

públicos. 

Assim, na sequência, serão apresentados, analisados e discutidos os resultados dos 

dados objeto desta pesquisa. A primeira parte da análise será sobre a qualificação e o perfil 

do respondente. 

 

Gráfico 4 - Faixa etária 

 
           Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

 Os dados representados no gráfico 4 revelam que o perfil dos respondentes em 

relação à faixa etária é bastante representativo na faixa acima de 42 anos, representando o 

percentual de 48% daqueles que participaram da pesquisa. Ainda se considerarmos a faixa 

etária acima de 36 anos esse percentual aumenta para 84% dos respondentes, evidenciando 

assim um perfil de idade com mais experiência daqueles que participaram da pesquisa. Na 

faixa etária de até 29 anos não tivemos nenhum respondente, sendo que na faixa entre 30 a 

35 anos ocorreu 16% de participantes da pesquisa. 
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Gráfico 5 - Sexo 

 
           Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

O resultado do gráfico 5 demonstra que 68% dos respondentes pertencem ao sexo 

masculino e consequentemente 32% pertencem ao sexo feminino. Esses percentuais nos 

possibilita compreender e inferir uma maior representatividade masculina no processo de 

gestão da IES analisada que por consequência participaram da pesquisa. 

O gráfico 6 tem por objetivo demonstrar o grau de experiência e tempo de exercício 

na administração pública. 

 

Gráfico 6 - Tempo de exercício na função na Administração Pública 

  
           Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

 Os dados do gráfico 6 revelam que 88% dos respondentes exercem função por um 

período superior a três anos. Esse dado é de suma importância considerando que os mesmos 

participam dos processos decisórios da gestão da IES analisada. Somamos a esse fator o 

dado do gráfico 4, onde demonstrou que 84% dos gestores respondentes pertencem a faixa 

etária acima de 36 anos, onde agrega, de certa maneira, maturidade pelo grau da faixa 

etária. A experiência na função pública interfere diretamente na percepção do gestor diante 

do processo decisório. 
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 O gráfico seguinte demonstra a formação acadêmica dos respondentes sendo que 

todos os respondentes têm uma ou mais formação de nível superior, ou seja, 100% tem no 

mínimo graduação. 

Gráfico 7 - Formação acadêmica 

  
          Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 
 

 A representação do gráfico 7 nos permite constatar que o perfil dos respondentes, 

quanto a titulação, é bastante representativo no grau de formação, principalmente nos níveis 

de doutorado e mestrado. A formação em doutorado perfaz o percentual de 40% dos 

respondentes e que somados aos 24% com títulos de mestrado, perfaz o percentual de 64%. 

Ainda se considerarmos todos que tem no mínimo uma pós-graduação em nível de 

especialização esse percentual aumenta para 96%, sendo que apenas 4% possuem apenas 

graduação. Tal quadro indica alta qualificação dos gestores com relação à formação 

acadêmica. Essa qualificação representativa em relação à formação acadêmica representa 

também um dos objetivos de uma instituição de ensino superior que é de qualificar seu 

quadro docente e técnico.  

 

Gráfico 8 - Área de formação 

  
       Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 
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 A qualificação representativa do gráfico 8 é desdobrada pela área de formação dos 

respondentes com base no gráfico 7. O resultado das respostas a respeito da área de 

formação nos permite verificar uma diversidade na área de formação dos gestores, sendo 

um pouco mais representativa nas ciências sociais aplicadas compondo um percentual de 

28%, como também nas ciências agrárias com percentual de 24%.  Outras áreas como 

engenharia, por exemplo, não teve percentual que os representasse. Aqui vemos que a 

diversidade de formação existe, mais para compor um cargo de gestão na administração 

pública precisa-se buscar qualificações complementares a respeito da gestão pública e seus 

processos, isso agregado ao perfil de formação dos gestores elevaria alta capacidade de 

pensar o processo decisório. 

 A sequência da análise dos dados coletados possibilitara a interpretação e discussão 

das informações relativas à percepção do respondente (gestores) a respeito do processo de 

terceirização e internalização de serviço público de limpeza e conservação e vigilância 

patrimonial desarmada, como também o processo de transparência dos custos desses 

serviços na instituição de modo a cumprir com os objetivos desta pesquisa. Para tanto, 

foram aplicadas 21 questões sobre esses aspectos, dessas, apenas uma questão foi aberta, 

sendo as outras 20 questões objetivas e fechadas.  

 A tabela 9 identifica dentro das características dos gestores, se todos de fato, têm 

conhecimento dos serviços que são terceirizados na IES objeto desta pesquisa.  

 

Tabela 9 - Serviços de terceirização de mão-de-obra que atualmente são contratados pela 

Instituição 

Tipo de Serviço Valor Absoluto Valor Relativo 

Serviços de limpeza e conservação 25 100% 

Segurança e vigilância patrimonial 25 100% 

Outros tipos de serviços terceirizados 11 44% 

Não tenho conhecimento 0 0,00% 

      Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 
 

O resultado das respostas evidenciou que 100% (cem por cento) dos respondentes 

têm conhecimento da terceirização dos serviços de Limpeza e Conservação e de Vigilância 

Patrimonial desarmada na instituição. Diante desse dado não foi necessário à exclusão de 

nenhum respondente da análise, pois caso ocorresse desconhecimento do processo por 

algum gestor que respondeu o questionário, essa informação de reposta poderia inviabilizar 



85 

 

a análise como um todo. No entanto, o fato de conhecer os serviços que são terceirizados é 

de suma importância para avaliar esse tipo de serviço e toda tomada de decisão que envolve 

esse processo, ainda mais que todos os respondentes são gestores da IES. 

 

Gráfico 9 - Acesso às informações sobre os aspectos da terceirização de limpeza e 

conservação e vigilância e segurança patrimonial desarmada na Instituição 

 
            Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

O gráfico 9 aponta que 76% dos respondentes têm acesso a informações que 

envolvem a terceirização de serviço na instituição e outros 24% por algum motivo não 

possuem acesso. Nesse caso por mais que 100% dos gestores saibam da existência dos 

serviços terceirizados na instituição conforme dado da tabela 9, uma parte deles não estão 

acessando informações do processo de terceirização. Nesse caso, a de considerar que todos 

deveriam estar atentos a essas informações pelo fato de representar um custo altíssimo e 

bastante representativo dentro do custeio da instituição conforme observado e analisado 

pela tabela 3.  

O gráfico seguinte nos ajudará a compreender se a instituição tem colocado em 

pauta em suas reuniões o assunto da terceirização e sua viabilidade de execução. 

 

Gráfico 10 - Reuniões com discussões sobre viabilidade de terceirizar serviços 

 
         Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 
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Com base no gráfico 10 percebemos que 56% dos gestores não participam de 

reuniões que tenham por objetivo discutir a viabilidade de se terceirizar serviço na 

instituição, sendo que os outros 44% participam. Talvez, esse dado nos ajuda a entender, 

sobremaneira, o percentual de 24% do gráfico 9 relativo aos gestores que não tem acesso às 

informações sobre a terceirização. 

Reuniões sobre a viabilidade de terceirizar serviços é de suma importância e 

primordial no processo decisório, devendo ser analisada como opção estratégica do órgão e 

com análise de contexto, onde vantagens e desvantagens devem ser avaliadas (SANTO, 

2010). 

Desta feita, vemos que nem todos os gestores estão preocupados ou envolvidos em 

discutir esse assunto que tem se tornado tão impactante nos últimos anos na administração 

pública, onde, além de consumir parte do custeio do orçamento público, está extinguindo 

diversos cargos públicos que poderiam estar sendo prestado por servidores públicos. 

Bomfim (2017) relata que quanto mais a terceirização adentra a administração pública uma 

das contrapartidas é a impossibilidade da oferta de concurso público para esses cargos, 

nesse caso avaliar sempre é importante e primordial. 

 

Tabela 10 - Conhecimento sobre legislações que autoriza a terceirização de serviços 

públicos 

Legislações/Respostas Valor Absoluto Valor Relativo 

Decreto-Lei Federal 200/67 1 4% 

Decreto Federal 9.507/2018. 4 16% 

Lei Federal nº 13.529/2017 1 4% 

Lei Federal nº 13.429/2017 2 8% 

Não Conhece 17 68% 

Total 25 100% 

    Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 
 

 A tabela 10 representa o conhecimento dos gestores a respeito das legislações que 

autoriza de forma direta ou “abre brechas” para o processo de terceirização de serviços 

públicos. Destas respostas, foram citadas quatro legislações, correspondendo a um 

percentual de 32% dos respondentes que apontaram que conhecem uma ou mais legislação 

que trata da matéria. Dessas leis e decretos citados todas elas de alguma forma trata do 
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processo de terceirização e também foi objeto de discussão nesta pesquisa no capítulo do 

referencial teórico, principalmente na seção que trata da licitude e ilicitude da terceirização.  

Citamos, como exemplo, Lodi (2018), comentando que a Lei nº 13.429/2017 

descaracterizou a ilicitude da terceirização de atividade finalística e acirrou o debate da 

possibilidade de terceirização da atividade finalística. Delgado (2002) e Olher et al. (2015)   

lembra da contemplação do tema da terceirização pelo Decreto-Lei nº 200/1967 onde 

define as  atividades acessórias a serem prestadas preferencialmente por prestação indireta e 

sendo também um dos alicerces para regulamentação do processo de terceirização na 

administração pública.  

O que nos chama atenção na análise da tabela 10 é o desconhecimento por parte de 

68% dos gestores a respeito das legislações que oportunizam a licitude do processo de 

terceirização. Esses gestores desconhecem as legislações e isso deixa o processo de 

discussão e tomada de decisão frágil, pois conhecer as legislações aplicáveis é de suma 

importância para discutir a viabilidade de aplicar o instituto da terceirização, pois a 

legislação além de autorizar a execução indireta, especifica os serviços que podem ser 

objeto da terceirização, como exemplo, tem-se atualmente o Decreto Federal 9.507/2018, 

regulamentado pela portaria 443/2018, estabelecendo uma lista exaustiva dos serviços que 

preferencialmente serão objeto de execução indireta (BRASIL, 2018b). 

 

Gráfico 11 - Conhecimento sobre a política atual de terceirização na Instituição 

 
           Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 
 

 Através do gráfico 11 é possível verificar que 64% dos respondentes tem claro o 

posicionamento atual da gestão sobre a política atual de terceirização de serviços almejada 

pela instituição. Para 36% dos respondentes essa política não está clara ou apenas 

desconhecem de fato. O impacto desse desconhecimento reflete bem o gráfico 10 onde 56% 

dos dos respondentes não participam das reuniões que discutem a terceirização. 
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Tabela 11 - Grau de qualidade da execução dos serviços de terceirização de limpeza e 

conservação e vigilância patrimonial desarmada 

Serviços 

Grau de Qualidade 

Total 
Ruim Regular Bom Ótimo 

Limpeza e Conservação 0% 40% 56% 4% 100% 

Vigilância Patrimonial 

Desarmada 
12% 40% 36% 12% 100% 

    Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

 Com base na tabela 11, que trata da avaliação da qualidade dos serviços 

terceirizados prestados, é possível verificar que quanto à avaliação dos serviços de Limpeza 

e Conservação 40% dos respondentes consideram como regular, outros 56% consideram 

como bom e 4% para aqueles que consideram como ótima, sendo ainda que para a 

avaliação ruim nenhum respondente a considerou. Na avaliação dos serviços de Vigilância 

Patrimonial houve um percentual de 12% julgando como ruim a qualidade, outros 40% 

avaliando como regular, já 36% apontaram como boa a qualidade e outros 12% como 

ótima.  

 Na avaliação da qualidade de serviços se consideramos a avaliação de uma nota de 

0 (zero) a 10 (dez), considerando ainda que a nota de no mínimo 7 (sete) seria uma nota 

considerável para uma boa qualidade, e ainda agruparmos o grau de qualidade de “bom e 

ótimo”, chegaríamos numa nota 6 (seis) para limpeza e conservação e uma nota 5 (cinco) 

para os serviços de Vigilância Patrimonial Desarmada. Caso somássemos o nível ótimo, 

bom e regular e desconsiderássemos apenas a nota ruim, teríamos uma nota 10 (dez) para 

limpeza e conservação e uma nota 8,2 (oito vírgula dois) para Vigilância Patrimonial 

Desarmada em relação a qualidade dos serviços prestados. Poderíamos apontar nesse 

cenário um grau de qualidade em certa medida satisfatório devendo corrigir alguns 

problemas devido ao um alto índice de apontamento como qualidade regular.  

 Na perspectiva de serviços públicos e com a preocupação de como o Estado se 

tornava gigantesco e consequentemente perdendo a qualidade dos serviços prestados a 

sociedade, surge à ideia de redução da máquina pública e inserção da terceirização como 

solução da melhoria da qualidade (SANTO, 2010). Giosa (1997) relata que a terceirização 

também surge na busca por modernização do Estado e melhoria da qualidade dos serviços 

prestados a sociedade. Com base nessas perspectivas sobre a qualidade dos serviços que são 
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prestados por meio de empresas terceirizadas especializadas, apurada por meio de um 

processo licitatório, a tabela 11 revela um grau de qualidade razoável.  

Um dos motivos para a pequena avaliação ruim no caso dos serviços de vigilância e 

uma avaliação regular representativa nos dois serviços avaliados, seria a consequente perda 

de qualidade dos serviços ocasionada pela desmotivação e descontentamento por parte dos 

funcionários devido ao descumprimento de obrigações trabalhistas, a exemplo de atrasos 

salariais e não pagamentos de benefícios contratuais. (SILVA, 2017). 

Os gráficos 12, 13 e 14 têm por objetivo verificar o conhecimento dos gestores a 

respeito dos valores envolvidos nos processos de terceirização de serviços contratados de 

limpeza e conservação e vigilância patrimonial na instituição. 

 

Gráfico 12 - Conhecimento dos valores dos contratos globais de terceirização de serviços 

de limpeza e conservação e vigilância patrimonial desarmada 

 
           Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

 O gráfico 12 demonstra que 64% dos respondentes julgam conhecedores dos 

valores globais envolvidos no processo de terceirização, sendo que 36% não tem 

conhecimento desses valores. Em se tratando dos custos globais desses contratos deveriam 

ser de conhecimento e de acompanhamento dos gestores envolvidos no processo decisório, 

pois além de ser um custo bastante representativo na IES (tabela 3), precisa ser avaliado 

para que não se torne um custo superior ao desejado considerando o processo de 

contratação e substituição da mão-de-obra concursada.  

Como avalia Giosa (1997), a consagração da terceirização além de outros critérios, 

consolidou-se pela necessidade de redução de custo agregado a melhoria da qualidade do 

serviço que deve ser prestado a população. Nessa perspectiva o conhecimento dos gestores  

a respeito dos custos desses contratos é de suma importância para avaliar o que de fato se 

paga para ter esses serviços por meio da terceirização, sendo possível avaliar e acompanhar 
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a viabilidade dos valores praticados e também se atende as expectativas desejada pela 

instituição. 

 Por meio dos gráficos 13 e 14 foi possível avaliar o conhecimento dos gestores a 

respeito da composição e formação dos preços desses contratos, pois conforme art. 7º, § 2º  

da Lei 8.666/1993 os serviços terceirizados contratados mediante terceirização também 

devem ser composto por um orçamento detalhado, através de planilhas, que expressem a 

composição de todos os seus custos unitários envolvidos para formação do preço global 

(BRASIL, 1993). 

 

Gráfico 13 - Conhecimento de como é formado o preço dos contratos de terceirização de 

limpeza e conservação e vigilância patrimonial desarmada 

  
             Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

 O gráfico 13 demonstra que 64% dos respondentes não tem conhecimento de como 

é formado o preço dos serviços terceirizados, sendo que apenas 36% dizem conhecer como 

é formado os preços globais dos contratos. O percentual de 64%, que diz não conhecer 

como o preço é formado, se refere ao mesmo percentual de 64% do gráfico 12 que diz 

conhecer sobre os preços globais. Nesse caso a análise explica que a maioria dos gestores 

não tem conhecimento de como funciona uma planilha de custo e formação de preço e 

principalmente como o preço global é formado e o que de fato se paga num contrato de 

terceirização. 

 Nessa situação ocorre a importância de lembrarmo-nos da NBC T 16.11 onde se 

destaca que a informação de custo funciona como um vetor que alinha e aperfeiçoa o 

planejamento da entidade (BRASIL, 2011). Outro ponto também de lembrança é o art. 15, 

inciso V da lei nº 8.666/93, onde destaca que a administração pública deve, no seu âmbito, 

balizar seus preços para posteriormente pesquisar externamente e consequentemente licitar 

(BRASIL, 1993). A informação de custo não deve ser restrita ao pregoeiro ou ao setor de 
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licitação ou de serviços, mas deveria ser de acesso e de interesse a todos os gestores 

envolvidos no processo decisório. 

 Desta forma percebemos a importância que têm a implementação da NBC T 16.11 

na administração pública de forma a dar subsídio com informações gerenciais claras e de 

fácil acesso aos gestores públicos de forma a auxiliar nos processos de tomada de decisão.  

 

Gráfico 14 - Conhecimento do custo unitário do colaborador/funcionário no contrato de 

terceirização 

  
Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

 Por meio do gráfico 14 percebemos que o percentual de desconhecimento dos 

pormenores dos contratos de terceirização se intensifica, sejam eles por falta de acesso a 

esses detalhamentos de custo ou por se julgar como uma informação irrelevante a ser 

conhecida por parte dos gestores.  

Com relação ao custo unitário de cada colaborador, ou seja, o valor que os 

funcionários recebem de fato perante um contrato de terceirização com a administração 

pública, os dados apresenta um percentual de 72% dos respondentes que dizem não 

conhecer qual o salário de um funcionário terceirizado e apenas 28% dizem conhecer. O 

conhecimento por parte dos gestores a respeito de quantos um colaborador terceirizado 

recebe de fato em seu holerite é de suma importância para a discussão do tema da 

precarização do trabalho assalariado no âmbito da terceirização de serviços e também da 

motivação para desenvolvimento das atividades pelos colaboradores. 

Correia (2008), Silva (2014) e Alves (2000) apontam que um dos maiores desafios 

da terceirização é vencer a barreira da precarização do trabalho. Nessa perspectiva os 

contratos de terceirização que são muitas vezes elevados não representam salários justos 

aos trabalhadores terceirizados, onde na verdade tem seus benefícios e salários aquém de 

uma remuneração justa, sem falar da perda de vários benefícios sociais.  
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Maior (2006) ainda aponta que terceirizar com objetivo de proporcionar uma 

redução de custo para administração público chega a ser prática de ato imoral, pois a 

redução atinge de fato aquele que presta o serviço efetivamente trazendo mais uma vez a 

precarização do trabalho no âmbito do contrato de terceirização. 

Os Gráficos 15 e 16 buscou identificar como os gestores enxergam a publicização e 

a transparência em relação aos recursos aplicados na terceirização de serviços, 

considerando a importância e obrigatoriedade que a administração tem na divulgação 

dessas informações e também como essas informações de cunho gerencial, quando 

disponíveis aos gestores, ajudam nos processos de tomada de decisão.  

Gattringer (2004) destaca a diferença existente entre a publicidade e a transparência, 

por um lado a publicidade é requisito de eficácia e moralidade do ato administrativo, 

devendo em sua maioria ser publicado para se tornar válido. Já a transparência, relata o 

autor, vai mais além do que a simples publicação do ato público, devendo a publicidade 

atingir o ato de tal maneira a ser entendido pela sociedade, a partir desse momento que se 

fala em princípio de transparência. Faria (2012) trata a transparência como o fim da 

publicidade, pois publicidade é apenas um estágio para transparência pública. 

 

Gráfico 15 - Os recursos aplicados na terceirização de serviços são publicizados na 

instituição 

 
            Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

 Através do Gráfico 15 percebemos que 80% dos respondentes concordam, seja 

parcial ou totalmente, que os recursos aplicados na terceirização são publicizados na 

instituição, sendo que apenas 20% discordam seja parcialmente ou totalmente. 

Considerando aqueles que discordam totalmente a representação é de apenas 4% dos 

respondentes. Em consulta ao portal transparência da instituição analisada percebemos que 
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os recursos aplicados em custeio é publicizado mensalmente e tem separação até por 

categorias de serviços, como por exemplo, a terceirização de serviço de mão-de-obra.  

Serpa (2005) comenta que há algum tempo a sociedade vinha demonstrando grande 

insatisfação com os governos e sua forma de atuação, devido aos grandes escândalos 

ocasionados por corrupção e cultura nacional de evasão fiscal, neste sentido acredita o autor 

que as legislações de transparência pública traz consigo uma nova visão de administração 

pública e incentiva a participação popular. Rodrigues (2012) destaca o grande papel da lei 

de acesso à informação, Lei Federal nº 13.527/2011, que além de efetivar o direito previsto 

na constituição, assegura a exequibilidade de políticas públicas de acesso à informação. 

 

Gráfico 16 - As aplicações de recursos públicos que sofrem maior impacto no custeio da 

instituição deveriam ser dado mais transparência para os gestores envolvidos no processo 

decisório 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

 O gráfico 16 buscou avaliar se os gestores consideram que a instituição deveria 

fornecer e proporcionar uma atenção maior relativo a transparência dos gastos que tem 

maior impacto no custeio da instituição. O resultado aponta que 68% dos respondentes 

relatam que precisam obter maior transparência nesses gastos, sendo que 32% responderam 

que a transparência existente de certa forma já atende seus anseios, não necessitando talvez, 

de mais informações. A respeito do percentual de discordância parcial ou total não teve 

nenhum respondente que apontou essa opção de escala, concluindo assim que todos 

concordam com uma maior transparência relativo a esses custos. 

A transparência e o acesso a informação são citados por Faria (2012) como 

princípios constitucionais garantidos no art. 37 da Constituição Federal, e diz que 

possibilitar transparência é facilitar o acesso de maneira desimpedida a respeito dos 

registros administrativos e informações sobre atos de governo. Desta forma, o acesso 
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facilitado, claro, preciso e disponível aos gestores auxilia no acompanhamento das decisões 

e também na percepção dos cenários onde os recursos públicos estão sendo aplicados. 

 

Gráfico 17 - A Instituição acompanha e fiscaliza adequadamente os contratos de serviços 

terceirizados 

 
            Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 
 

 Com relação ao processo de acompanhamento e fiscalização dos contratos de 

terceirização, o resultado do gráfico 17 aponta um percentual de 16% dos respondentes que 

julgam discordar totalmente do atendimento à obrigatoriedade de uma fiscalização 

comprometida dos contratos de terceirização por parte da instituição. Temos 28% que 

entende que os contratos estão totalmente providos quanto ao item acompanhamento e 

fiscalização. Na avaliação de concordância relativa temos 76% dos respondentes que 

entende que o processo de fiscalização e acompanhamento está acontecendo dentro da 

normalidade, sendo que 24% discordam relativamente do acompanhamento e fiscalização 

desses contratos. 

Um dos pontos que podem explicar um dos aspectos de descontentamento por parte 

dos gestores onde o acompanhamento e a fiscalização desses contratos se tornam 

ineficiente e inadequados, seria o despreparo de alguns dos servidores que são nomeados 

como fiscais desses contratos, pois, em muitos dos casos, não são capacitados para executar 

o trabalho de fiscalização (SOUZA, 2014). Nesse caso isso se torna algo preocupante 

perante a responsabilidade subsidiária que a administração pública assume diante desses 

contratos. 

 O contrato de terceirização de mão-de-obra tem várias peculiaridades em relação ao 

acompanhamento nos cumprimentos das cláusulas contratuais existentes. Além de todas as 

cláusulas existentes em um contrato, a formação de preço global advém de uma planilha de 
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custo e formação de preço que define várias obrigações trabalhistas e tributárias, benefícios 

aos colaboradores, insumos diversos, que devem ser cumpridos pela empresa. Nesse caso a 

fiscalização é de suma importância no acompanhamento do cumprimento de todas as 

obrigações que a empresa contratada assume perante o fisco, aos colaboradores por ela 

contratados e perante a própria administração pública. 

Através da Súmula 331, o Tribunal Superior do Trabalho destaca a responsabilidade 

subsidiária que a administração pública assume perante a contratação desse tipo de serviço 

num eventual descumprimento de obrigação trabalhista, por isso o acompanhamento e 

fiscalização desses contratos são de vital importância na garantia de cumprimento de todas 

as obrigações pactuadas (BRASIL, 1993). 

 Os Gráfico 18 e 19 identificam a avaliação por parte dos gestores a respeito da 

melhoria da qualidade dos serviços e da qualificação dos profissionais que prestam serviços 

por meio da terceirização. 

 

Gráfico 18 - A contratação de empresas especializadas nas áreas de limpeza e conservação 

e vigilância patrimonial desarmada melhorou a qualidade dos serviços prestados 

 
            Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 
 

Conforme comenta Santo (2010), a preocupação com o gigantismo do Estado em 

relação sua estrutura, cresce a necessidade de manter a qualidade do serviço público 

prestado. Além do crescimento da máquina administrativa, Carneiro (2016) comenta que o 

sistema público gerou um déficit de pessoal e em consequência desse fato além da 

sobrecarga de trabalho desencadeou a perda da qualidade do serviço prestado, sendo assim, 

o cenário favoreceu a inserção da terceirização de serviço público como meio de suprir 

pessoal e manter e melhorar a qualidade dos serviços prestados. 
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Na avaliação do aumento da qualidade dos serviços por meio da terceirização o 

resultado demonstra que 20% dos respondentes concordam totalmente que a terceirização 

de serviço melhorou a qualidade dos serviços prestados em detrimento da mão-de-obra 

concursada, temos também o percentual de 52% que concordam parcialmente. Percebe-se 

que o julgamento de aumento de qualidade de serviço teve a discordância total de apenas 

12% dos respondentes.  

Na divisão da escola de concordância e discordância temos uma soma de 72% dos 

respondentes que concordam com a melhoria dos serviços após a implementação da 

terceirização, sendo que 28% discordam que a qualidade aumentou. Em linhas gerais a 

qualidade do serviço, na avaliação dos respondentes, têm atendido em certa medida as 

expectativas em relação a melhoria da qualidade, devendo ser ajustado apenas alguns 

pontos da prestação, devido os percentuais de discordâncias parciais e totais.  

 

Gráfico 19 - Avaliação sobre qualificação do pessoal terceirizado 

 
            Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 
 

 O gráfico 19 aponta o julgamento a respeito da qualificação do pessoal terceirizado. 

O resultado apresenta o percentual de 32% e 8% dos respondentes que avaliaram 

respectivamente como bom e ótimo, sendo que a soma desse percentual resulta em 40% 

daqueles que avaliam estarem bastante satisfeitos com a qualificação e especialização dos 

profissionais que atuam na prestação de serviço de limpeza e conservação e vigilância 

patrimonial desarmada. Temos 44% dos respondentes avaliando como regular a 

qualificação, ou seja, está em um nível até então normal, mais que precisa ser melhorado. 

Apenas 16% julgam como desqualificados essa mão-de-obra para o exercício das 

atividades. 
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 O resultado acima de certa maneira corrobora com a ideia de que a administração 

pública utilizando-se do processo licitatório e das melhores técnicas de seleção acaba por 

selecionar o melhor serviço especializado a prestarem serviços públicos. Esse argumento é 

utilizado como sendo uma das vantagens do processo de terceirização. Ocorre que muitas 

vezes as execuções desses serviços acabam deixando a desejar pela ineficiência dos 

colaboradores e até mesmo pela má qualificação profissional (OLHER et al. 2015). 

Percebemos uma satisfação geral a respeito da qualificação, essa satisfação também é 

reflexo dos resultados observado na tabela 11. 

O gráfico 20 verifica a percepção dos gestores a respeito dos valores aplicados nos 

serviços de limpeza e conservação e vigilância patrimonial desarmada e seu julgamento na 

consideração de ser mais caro terceirizar ou internalizar. 

 

Gráfico 20 - A terceirização de serviços de limpeza e conservação e vigilância patrimonial 

desarmada é mais cara do que a internalização desses serviços, ou seja, a efetivação por 

meio de concurso público 

 
           Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

O resultado demonstra que 52% apontam concordarem totalmente ou parcialmente 

com um custo mais caro ao se terceirizar, sendo que 48% responderam pela discordância 

total ou parcial indicando ser mais barato terceirizar do que manter servidor efetivo nesses 

serviços.  

Na avaliação dos extremos da escala percebemos o resultado de 16% concordando 

totalmente com uma terceirização mais onerosa e 28% que julgam ser mais econômica a 

terceirização, nesse caso teríamos uma percepção da terceirização ser mais barata que a 
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internalização. Na avaliação dos meios da escala, ocorre um percentual maior para 

concordância parcial, sendo o equivalente a 36% e com o percentual de 20% para 

discordância parcial, nesse caso estaria mais propenso ao julgamento de ser mais caro 

terceirizar do que internalizar.  

Diante dessa análise é possível identificar que não se tem uma precisão na avaliação 

e no julgamento do custo benefício por parte dos gestores caso desejássemos uma 

concordância ou discordância quase absoluta para os extremos da escala, ou seja, a 

informação gerencial e de custo envolvidos nos processos desses serviços não é 

compartilhada através de relatórios técnicos, claros e precisos que dão suporte a tomada de 

decisão e que possam possibilitar uma opinião baseada puramente em dados independente 

se preferem isso ou aquilo, pois a questão aqui é apenas saber se custa mais caro ou não a 

terceirização. 

Com base na tabela 8, após a apuração dos custos tanto do serviço terceirizado 

como da internalização, nos anos de 2014 a 2019, considerando a limitação das projeções, 

os dados demonstraram que a terceirização de serviços de limpeza e conservação e 

vigilância patrimonial desarmada é bem mais custosa do que uma possível internalização de 

serviço. O resultado de economia apontada para um serviço efetivo é identificado em todos 

os anos avaliados, sem exceção, perfazendo um percentual de 21,61%, o equivalente a R$ 

R$ 20.920.299,12.  

Esse dado secundário exemplificado pela tabela 8 destaca a vital importância das 

informações gerenciais advinda da mensuração do custo do serviço público para municiar 

os gestores com informações claras e precisas e que os auxiliem no processo decisório e nas 

externalizações de opiniões. Daí tem-se a importância da aplicabilidade e efetivação da 

NBC T 16.11 que destaca o valor da informação de custos para fins gerenciais no apoio ao 

controle de custo e qualidade do gasto (BRASIL, 2011).  

Através dos estudos de Wesz e Dalongaro (2017) onde avaliou o custo benefício do 

serviço terceirizado versus servidor concursado relativo a serviços mecânicos na secretaria 

de obras e agricultura do município de Caibaté – RS, no período de 2013 a 2016, constatou-

se que caso o Município optasse pela estruturação interna e efetivação de servidores e não 

pela terceirização de serviços geraria uma economia na ordem de 70,96% aos cofres 

públicos. 

Quando analisamos alguns dos motivos que possibilitou que a terceirização 

ganhasse força na iniciativa pública, lembramo-nos das fala de Giosa (1997), Correia 

(2008) e Silva (2014), relatando que a terceirização surge como auxílio nas atividades 
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secundárias do serviço público, mais principalmente como meio de redução de custo da 

máquina pública. Nessa perspectiva percebemos a importância de um dado de custo real 

advinda das informações gerenciais que nos ajudam a criar e colocar em prática as políticas 

públicas a serem implementadas, e não apenas nos embasarmos por citações genéricas.  

 

Gráfico 21 - Conhecimento de que antes da terceirização, a política de contratação de mão-

de-obra relativa a serviços de limpeza e conservação e vigilância patrimonial desarmada 

ocorria por meio de concurso público 

 
             Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 
 

 O resultado do gráfico 21 aponta que 88% dos respondentes participantes da 

pesquisa disseram ter conhecimento que antes da efetivação da terceirização de serviços de 

limpeza e conservação e vigilância patrimonial os mesmos eram prestados por servidores 

de carreira. Com um percentual de 12% responderam aqueles que dizem não saber dessa 

alternância na prestação de serviços. Ocorre que por lei complementar estadual do ano de 

2008 foram extinto esses cargos à medida que se gerava a vacância, e desta forma a 

terceirização foi legalizada e efetivada na instituição.  

 A autorização para que esses cargos uma vez ocupados por servidores de carreira 

pudessem ser exercidos por meio da terceirização foi previsto pela súmula 256 do TST no 

ano e 1986 para os serviços de vigilância, que posteriormente foi revista e ampliada pela 

331 do ano de 1993 onde também prevê os serviços de limpeza e conservação. Desta forma 

não ocorre ilegalidade na terceirização de serviço uma vez que existe autorização legal e 

também esses cargos foram extinto por lei na instituição. 

 O gráfico 22 buscou conhecer na instituição se existe informações sobre a análise de 

viabilidade que estuda e relaciona o custo benefício dos serviços terceirizados. 
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Gráfico 22 - Conhecimento sobre a análise de viabilidade em relação ao custo benefício 

entre terceirizar ou internalizar os serviços de limpeza e conservação e vigilância 

patrimonial desarmada 

 
             Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 
  

 Na análise do gráfico 22 o resultado demonstra que 60% dos respondentes disseram 

não existir ou não conhecer a existência de análise de viabilidade que evidencia o custo 

benefício entre terceirizar ou internalizar serviços, já 40% diz conhecer a existência dessa 

análise. De certa forma esse resultado alinha com os percentuais do gráfico 20 que trata 

sobre a questão da terceirização ser mais cara ou não, pois o resultado ficou bem parecido 

sobre o conhecimento de ser mais caro ou mais barato, resultado esse que pode ser 

explicado pelo fato desses respondentes não ter conhecimento da análise de viabilidade em 

relação ao custo benefício que alguns dizem conhecer. Nessa perspectiva vemos mais uma 

vez a importância que tem a informação de custo para municiar os gestores na discussão de 

políticas públicas.  

 Uma das suposições sobre a pouca efetividade em se preocupar com a análise de 

viabilidade dos custos desses serviços, pode ser que atualmente uma mudança de cenário é 

complexa devido a necessidade de implementação de lei para retornar essas funções ao 

PCCS da instituição. Essa decisão se torna bastante política e depende do próprio interesse 

do Estado em mudar a postura, ainda mais por termos uma tendência avassaladora inclinada 

a terceirização, que se relaciona nos ideais de Estado mínimo, redução da máquina pública 

e fôlego com gastos de pessoal na observância dos limites impostos pela LRF (OLHER et 

al.,2015; CORREIA, 2008). 

 Nessas perspectivas a apuração dos custos no serviço público não tem sido tão 

pujante como deveria e talvez seja um dos motivos para o não fortalecimento das 

implementações da NBC T 16.11. 
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Gráfico 23 - O custo benefício de um serviço que atualmente é terceirizado deve sempre ser 

revisto e avaliado 

 
           Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

 Com relação aos aspectos de revisão e avaliação dos serviços que são terceirizados, 

o gráfico 23 demonstra que 72% concordam totalmente e ainda temos o percentual de 20% 

que concorda parcialmente, somando um percentual de 92% que concordam. Apenas 8% 

dos respondentes discordam que esses serviços não devem ser revistos e avaliados.  

Esse percentual de discordância mínima aponta algo a ser revisto por essa minoria 

se pesarmos as próprias opiniões da maioria, pois mesmo que qualquer pessoa tenha sua 

opinião de concordância ou discordância da terceirização, a avaliação de qualquer decisão 

na administração pública deve passar por uma avaliação estratégica com dados concretos. 

Santo (2010) nos remete a ideia de que terceirizar ou não terceirizar, efetivar 

servidor ou não efetivar deve ser uma opção estratégica com análise de cenários, onde 

vantagens e desvantagens devem ser avaliadas com base em informações sólidas e 

fundamentada. 

Desta forma o processo de monitoramento dos serviços que atualmente são 

terceirizados deve manter um acompanhamento contínuo, possibilitando corrigir qualquer 

avaria indesejada no processo de terceirização. As revisões e avaliações permitira retificar 

qualquer valor inconsistente como também conhecer as variações contratuais dos valores 

que estão sendo gastos na terceirização. 

 O gráficos 24 avaliou a opinião dos respondentes com relação a continuidade da 

prestação de serviços de limpeza e conservação e segurança patrimonial desarmada por 

meio da terceirização.  
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Gráfico 24 - A terceirização dos serviços limpeza e conservação e vigilância e segurança 

patrimonial deve continuar sendo realizada 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

 O resultado de concordância total e parcial somam 72% das respostas, sendo que 

28% dizem não concordar com a terceirização. A representatividade da maioria reflete a 

opinião dos respondentes quando avaliamos a questão sobre a qualidade do serviço 

prestado e também sobre o aumento da qualidade dos serviços com a implementação da 

terceirização em substituição a servidores efetivos. O gráfico 18 que representa a opinião 

sobre o aumento da qualidade quando separamos a escala em concordo (totalmente e 

parcialmente) e discordo (totalmente e parcialmente) apresentam o mesmo resultado do 

gráfico 24. Na tabela 11 que trata sobre o grau de qualidade, no caso de limpeza e 

conservação, nenhum respondente avaliou como ruim, já para vigilância aparece apenas um 

percentual de 12%, sendo que 100% avaliou a limpeza de regular para ótimo e 88% 

avaliaram a vigilância de regular para ótimo. 

Através desses resultados os respondentes opinaram em sua maioria pela 

continuidade dos serviços terceirizados, sendo que um dos fatores que suportam e explicam 

tal desejo é a concordância da maioria dos gestores pela qualidade dos serviços prestados 

estar satisfatório na instituição, pois se fossemos considerar o dado da avaliação do custo 

benefício (tabela 8) não se justificaria essa decisão. 

 A questão aberta aplicada nessa pesquisa versou sobre a opinião dos gestores sobre 

as mudanças ocorridas na administração pública brasileira em função da inserção da 

terceirização de serviços públicos. Os resultados demonstram, para aqueles que formaram 

opinião, um certo grau de alinhamento com a base teórica desta pesquisa e 

consequentemente com as análises e discussão dos resultados já realizados nessa pesquisa. 

40% 

32% 

4% 

24% 

Concordo

totalmente

Concordo

parcialmente

Discordo

parcialmente

Discordo

totalmente
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Para facilitar a discussão dessa última análise optou-se por categorizar as respostas por 

assunto de semelhança e em seguida replicar algumas das respostas dos respondentes. 

O quadro 4 evidencia as categorização das respostas por assunto onde foi possível 

verificar uma visão geral dos comentários dos participantes da pesquisa. 

 

Quadro 4 - Cenário da administração pública com a inserção da terceirização de serviço 

Categorias Replicação das opiniões dos respondentes. 

Aumento da 

qualidade do serviço 

e Precarização do 

Trabalho 

“[...] vejo que esses serviços foram melhorados após a terceirização [...]” 

(GESTOR 18) 

“Precarização dos serviços ofertados!” (GESTOR 7) 

“Precariza completamente[..]” (GESTOR 10) 

Má qualidade do 

serviço e 

Precarização do 

Trabalho 

“Tecnicamente, serviriam para melhorar o atendimento e a rápida execução dos 

serviços; porém, nem sempre é isso que acontece, pois há desmotivação por parte 

dos servidores terceirizados devido aos atrasos salariais[..]” (GESTOR 1) 

“Precarização do trabalho e enriquecimento de empresas, com má qualidade do 

serviço prestado e especialmente funcionários mal pagos e explorados” (GESTOR 

12) 

“Se o serviço for prestado com qualidade seria uma vantagem para Instituição, 

mas não é o que acontece atualmente” (GESTOR 14) 

Fôlego no limite com 

gasto de pessoal 

“única e exclusivamente para sair do teto percentual da folha de pagamento” 

(GESTOR 3) 

 “[...] a terceirização de serviços públicos está associado ao limite da folha de 

pagamento, é um meio que o gestor encontra para diminuir a folha utilizando com 

isso outro elemento de despesa” (GESTOR 22) 

Custo maior para 

administração 

pública 

“A terceirização tem um custo maior, a princípio, porém não gera um passivo 

futuro, quanto à questão de aposentadoria bem como licenças médicas, pessoais 

por interesse, entre outros problemas trabalhistas” (GESTOR 5) 

“a maioria das terceirizações custam muito mais caras” (GESTOR 9) 

“a terceirização torna o serviço mais caro, e precariza a relações de trabalho” 

(GESTOR 23) 

Custo menor para 

administração 

pública 

“De fato a terceirização dos serviços públicos das atividades meio resulta na 

redução dos custos das atividades [...]” (GESTOR 16) 

“Entendo que a terceirização onera menos as instituições e trás uma maior fruição 

dos serviços” (GESTOR 21) 

 Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 
  

 O resultado do quadro 4 demonstra que os assuntos sobre precarização do trabalho, 

aumento da qualidade dos serviços, má qualidade dos serviços, a relação de custo benefício 

e também a opinião com base nos limites da LRF, são os assuntos mais lembrados nas 

opiniões dos participantes da pesquisa.  

 A precarização do trabalho foi um dos assuntos mais explorados pelos respondentes, 

pois, mesmo que considerem os serviços sendo de boa qualidade, a terceirização tem 

proporcionado a precarização do trabalho. Destaca-se também que parte das desmotivações 
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dos trabalhadores terceirizados e a consequente perda da qualidade é consequência da 

precarização. Esse assunto foi bastante explorado e discutido no referencial teórico quanto 

na análise do gráfico 14, pelos autores Correia (2008), Silva (2014) e Alves (2000), onde os 

mesmos descrevem que a terceirização trouxe a precarização do trabalho no serviço 

público.  

 Com respeito a qualidade dos serviços por meio da inserção da terceirização na 

administração pública foi assunto recorrente nas falas dos respondentes, destacamos a 

discussão e análise da tabela 11, onde autores como Silva (2017), Santo (2010) e Giosa 

(1997) tratam da qualidade e da perda da qualidade quando da inserção da terceirização. 

 Kian (2006) e Correia (2008) destacam que a LRF foi um estímulo à inserção da 

terceirização como também um meio de fugir dos limites do teto do gasto com pessoal. 

Alguns dos respondentes apontaram esse fator como um dos objetivos de se terceirizar 

serviços atualmente. 

Por fim, um dos assuntos bastante lembrado nas falas dos gestores é a relação de 

custo benefício da terceirização, o fato de ser mais caro ou mais barato terceirizar. Na visão 

de parte dos respondentes as mudanças pela inserção da terceirização se tornou realidade 

pelo aspecto custo/benefício. Essa discussão ocorreu através da análise do gráfico 20, onde 

se apontou a necessidade de implementação da NBC T 16.11, onde informações gerenciais 

e de custo municiaram os gestores com informações claras e precisas para os auxiliaram na 

tomada de decisão e análise do processo decisório.  

Alonso (1999) lembra que a partir dos anos 80 com a intensificação da crise fiscal o 

Estado brasileiro passou por mudanças de estratégias na contenção de despesas e controle 

do gasto público. Nesse aspecto a terceirização surge como forma de redução de custo onde 

se vislumbrou um custo mais barato do que a internalização dos serviços por meio de 

servidor público. Giosa (1997) e Silva (2014) também aponta como resposta à terceirização 

a necessidade de redução de custo e melhoria nos serviços. Por outro lado, quando 

avaliamos as opiniões que apontam que os custos da terceirização tende a ser mais caro, 

essas ideias são apoiados pelos resultados da pesquisa de Wesz e Dalongaro (2017) e Olher 

et al. (2015) onde identificaram que os serviços terceirizados tendem a ser mais onerosos 

do que a internalização. Isso nos leva a concluir que a análise de custo benefício sempre é 

bem vinda na avaliação de um serviço. 
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 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Compreender o comportamento sistêmico dos gestores no processo decisório e a 

demonstração da apuração dos custos dos serviços é de suma importância para saber se de 

fato a política de terceirização de serviço de Vigilância Patrimonial desarmada e Limpeza e 

Conservação na IES pesquisada tem embasamentos claros e objetivos definidos. Nesse 

sentido a pesquisa buscou alcançar e compreender também se a decisão de terceirizar 

apoia-se nos resultados da terceirização com base na relação custo benefício, uma vez que 

poderia viabilizar postura diferente através da política de internalização desses serviços. 

Nesta perspectiva, a presente pesquisa analisou os aspectos relevantes para a tomada 

de decisão efetiva entre a terceirização e internalização dos serviços de vigilância 

patrimonial desarmada e limpeza e conservação em uma IES pública. Na composição 

desses aspectos os seguintes objetivos específicos foram traçadas: a) elicitar a percepção 

dos gestores na decisão da terceirização e internalização de serviços; b) apurar o custo da 

terceirização e da internalização; c) destacar o papel da transparência dos custos da 

terceirização do serviço público. 

Os resultados apontam uma boa satisfação com os serviços terceirizados de 

Limpeza e Conservação e Vigilância Patrimonial Desarmada. Diante dessa satisfação a 

maioria dos gestores entende que o processo de terceirização desses serviços, em 

específico, melhorou a qualidade da prestação e devem continuar sendo executados por 

meio da terceirização, ou seja, não apontou como resultado da pesquisa uma necessidade de 

abandono da política de terceirização na instituição.  

Ainda sobre a percepção, os resultados demonstraram, com relação ao custo 

benefício da terceirização versus internalização, que ocorre um relativo desconhecimento 

sobre os custos desses serviços por parte dos gestores envolvidos no processo decisório e 

que as informações gerenciais advindas da apuração de custo devem ser mais bem 

praticadas. Desta forma conclui-se que os gestores que participam do processo decisório 

precisam ser mais municiados com informações de custo. 

Através dos dados secundários nos proporcionou concluir que caso a IES avaliada 

optasse por efetivar servidor ao invés de praticar a terceirização dos serviços, nos anos de 

2014 a 2019, geraria uma economia entre o percentual de 21,61% e 26,15%, representando 

respectivamente os valores de 20.920.299,12 e 25.316.497,73. O primeiro percentual 

representa a economia gerada já considerando todos os insumos utilizados na prestação, 
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sendo os mesmos valores dos contratos de terceirização, já o segundo percentual representa 

a economia sem considerar os insumos. 

Por fim, quanto aos objetivos, identificou-se que é fundamental a transparência dos 

custos da terceirização na administração pública para fomentar ao cidadão, principalmente 

aos gestores, clareza na utilização dos recursos. A existência de informações gerenciais 

advinda da apuração de custo e a publicização aos gestores de forma transparente oferece 

suporte essencial para as discussões da análise de viabilidade de determinado custo de 

serviço. 

Outro destaque a mencionar nessa pesquisa é quanto suas limitações. Considerando 

que o estudo foi feito em um período de apenas 6 (seis) anos, sendo de 2014 a 2019, não 

contemplou todas as classes e níveis do PCCS de forma a atender um período completo que 

vai do ingresso da carreira do servidor até sua aposentadoria e assim comparar com os 

gastos da terceirização num período mais completo, com isso não podemos concluir nessa 

pesquisa de forma categórica se compensa a escolha da terceirização ou da internalização 

de forma definitiva por envolver diversos fatores.   

Outro aspecto que limita possíveis conclusões é o fato de não ocorrer o custo 

beneficio com base nas perspectivas da aposentadoria em relação ao contratado que se 

aposenta no regime geral de previdência e o efetivo que aposenta no regime próprio de 

previdência. Desta forma o cálculo do custo não contempla todas as situações possíveis 

para conclusões definitivas, apesar de indicar dados extremamente relevantes que auxiliam 

os gestores na tomada de decisão. E como último aspecto de limitações seria a amostra de 

aplicação dos questionários, onde é uma amostra reduzida, concentrada em setores 

específicos da instituição.   

Como propositura de trabalhos futuros enxergamos que na apuração do custo do 

servidor e também da terceirização possa ocorrer em um período maior de tempo de forma 

a considerar todas as classes e níveis do PCCS proporcionando assim, também, uma 

avaliação com base nas perspectivas da aposentadoria e o impacto da previdência própria e 

geral. Outra oportunidade de avaliação seria verificar a percepção dos colaboradores e da 

empresa que executam as atividades de terceirização de serviço.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

 

 

Caro amigo (a) este é um convite para que você possa participar da pesquisa 

“Terceirizar ou Internalizar: um estudo avaliativo em uma IES pública” desenvolvida pelo 

acadêmico Vilmar Secundina Dantas, orientado pelo professor Dr. Aberto Sampaio Lima e 

coorientação do professor Dr. Ricardo Keichi Umetsu participantes do programa de 

mestrado profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior – POLEDUC. 

Sua participação é voluntária e você pode se recusar ou interromper o 

preenchimento a qualquer momento. Nesse sentido informo que sua participação é de suma 

importância para que esta pesquisa possa alcançar os objetivos almejados, com geração de 

resultados que interferiram positivamente para a melhoria das políticas públicas da IES 

pesquisada e do Estado como um todo. Seu anonimato será garantido e os riscos que 

possam existir serão evitados e garantidos nessa pesquisa. Esclareço também que os 

resultados dessa avaliação será de uso exclusivo da pesquisa científica, resguardando 

sempre o sigilo do respondente. 

Caso existam dúvidas no preenchimento desse questionário ou necessite de 

esclarecimento, estarei sempre disponível pelo e-mail vilmardantas31@gmail.com e pelo 

telefone ou (65) 99965-4393. 

 

Agradecemos sua atenção e seu tempo e esperamos sua valiosa contribuição com essa 

pesquisa. 

 

Primeira parte: Qualificação do entrevistado e questões relacionadas ao perfil do 

entrevistado. 

 

1. Qual a sua Idade?  

(   ) entre 18 a 23  (   ) entre 24 a 29  (   ) entre 30 a 35    (   ) entre 36 a 41  (   ) acima de 42 

 

2. Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino 

 

3. Quanto tempo exerce função na Administração Pública? 

(   ) menos de um ano          (   ) de 1 (um) a 2 (dois) anos          (    ) mais de 3 (três) anos 

 

4. Possui formação acadêmica? 

(   ) sim   (   ) não 

 

5. Se a resposta anterior for sim, relacione a alternativa abaixo. 

(   ) Graduação   (   ) Especialização   (   ) Mestrado   (   ) Doutorado   (   ) Pós-doutorado 

 

6. Qual sua área de formação? 

about:blank
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(   ) Ciências Exatas e da terra  

(   ) Ciências Sociais Aplicadas 

(   ) Ciências Humanas 

(   ) Linguística Letras e Artes 

(   ) Ciências Agrárias 

(   ) Ciências da Saúde 

(   ) Engenharias 

(   ) Ciências Biológicas 

(   ) Multidisciplinar 

(   ) Outra (Cite-a: _______________________________________________________) 

 

 

Segunda parte: Questões envolvendo o conhecimento e influência do entrevistado no 

processo de terceirização e internalização de serviço público. 

 

1. Você tem conhecimento dos serviços de terceirização de mão-de-obra que atualmente 

são contratados pela Instituição? 

(   ) sim     (   ) Não 

 

2. Se a resposta anterior for sim, assinale os serviços abaixo. 

(   ) Serviços de limpeza e conservação 

(   ) Segurança e vigilância patrimonial 

(   ) Outros tipos de serviços terceirizados 

 

3.  Tem acesso às informações sobre os aspectos envolvidos na contratação de serviços 

terceirizados de limpeza e conservação e vigilância patrimonial desarmada na Instituição? 

(   ) sim    (   ) Não 

 

4. Participa de reuniões com discussões sobre viabilidade de terceirizar serviços de mão de 

obra na instituição? 

(   ) sim    (   ) Não 

 

5. Você tem conhecimento sobre a lei, decreto, ou normativa que autoriza a terceirização de 

serviços públicos? Se a resposta for sim, quais? 

 

6. Você tem conhecimento sobre a política atual de terceirização na Instituição?  

(   ) sim    (   ) Não 

 

7. Na sua percepção qual é qualidade de execução dos serviços de terceirização de limpeza 

e conservação e vigilância patrimonial desarmada? 

 7.1 Vigilância Patrimonial desarmada: (   ) Ruim (   ) Regular  (   ) Bom  (   ) Ótimo   

7.2 Limpeza e conservação: (   ) Ruim  (   ) Regular  (   ) Bom  (   ) Ótimo   

 

8. Você tem conhecimento dos valores dos contratos globais de terceirização de serviços de 

limpeza e conservação e vigilância patrimonial desarmada? 

(   ) Sim   (   ) Não 

 

9.  Você tem conhecimento de como é formado o preço dos contratos de terceirização de 

limpeza e conservação e vigilância patrimonial desarmada? 

(   ) Sim   (   ) Não 



116 

 

 

10. Você tem conhecimento do custo unitário do colaborador/funcionário, ou seja, o quanto 

se paga por pessoa na planilha de custo e formação de preço e que consequentemente forma 

o preço global do contrato? 

(   ) Sim   (   ) Não 

 

11. Os recursos aplicados na terceirização de serviços são publicizados na instituição. 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 

12. As aplicações de recursos públicos que sofrem maior impacto no custeio da instituição 

deveriam ser dadas mais transparência para os gestores envolvidos no processo decisório. 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 

13. A Instituição acompanha e fiscaliza adequadamente os contratos de serviços 

terceirizados. 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 

14. A contratação de empresas especializadas nas áreas de limpeza e conservação e 

vigilância e segurança patrimonial melhorou a qualidade dos serviços prestados. 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 

15. Na sua avaliação, a qualificação do pessoal terceirizado enquadra-se em. 

(   ) Ruim   (   ) Regular   (   ) Bom   (   ) Ótimo   

 

16. A terceirização de serviços de limpeza e conservação e vigilância patrimonial é mais 

cara do que a internalização desses serviços, ou seja, a efetivação por meio de concurso 

público. 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 

17. Você tem conhecimento de que antes da terceirização, a política de contratação de mão-

de-obra relativa a serviços de limpeza e conservação e vigilância patrimonial da ocorria por 

meio de concurso público? 

(   ) Sim   (   ) Não 
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18. Você tem conhecimento sobre a análise de viabilidade em relação ao custo benefício 

entre terceirizar ou internalizar os serviços de limpeza e conservação e vigilância 

patrimonial? 

(   ) Sim   (   ) Não 

 

19. Em sua análise, o custo benefício de um serviço que atualmente é terceirizado deve 

sempre ser revisto e avaliado. 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 

20. A terceirização dos serviços limpeza e conservação e vigilância patrimonial deve 

continuar sendo realizada. 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 

21. Qual a sua opinião sobre as mudanças na administração pública brasileira em função da 

inserção da terceirização de serviços públicos? 
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APÊNDICE B – AVALIAÇÃO DO QUESTIONÁRIO PILOTO 

 

Nessa seção solicito a gentileza de um pouco mais de seu tempo para uma avaliação do 

questionário aplicado nessa pesquisa. 

 

Quanto ao cumprimento dos objetivos da pesquisa em linhas gerais. 

 

1. Considerando alguns dos objetivos da pesquisa que são: Elicitar a percepção dos gestores 

na decisão da terceirização e internalização de serviços e destacar o papel da transparência 

dos custos da terceirização do serviço público, você considera em linhas gerais que o 

questionário propõe meios para colher e tratar esses dados? 

(    ) Sim       (    ) Não       (    ) Outro_____________. 

 

Quanto ao tamanho e forma de apresentação das questões. 

 

2. O questionário é considerado extenso? 

(    ) Sim       (    ) Não 

 

3. Caso a resposta anterior for sim, qual o número de questões considera adequado? 

 

4. O texto é legível e possibilita uma leitura facilitada? 

(    ) Sim       (    ) Não 

 

Quanto ao conteúdo e formulação das questões. 

 

5. A redação das questões é clara e de fácil compreensão? 

(    ) Sim       (    ) Não 

 

6. O texto relacionado às diversas perguntas do questionário gerou alguma dúvida quanto a 

seu entendimento? Se sim, poderia mencionar quais? 

 

7. Além dos termos já esclarecidos ao inicio dessa pesquisa, ainda existe algum termo que 

precisa ser esclarecido para melhor compreensão? 

 

8. O tema abordado no questionário é considerado útil para uma melhor discussão sobre a 

terceirização e internalização de serviço no setor público? 

 

9. Qual foi o tempo gasto para responder o questionário? 

(    ) Até 10 minutos 

(    ) Entre 10 a 15 minutos 

(    ) Entre 5 a 20 minutos 

(    ) Entre 20 a 30 minutos 

(    ) Acima de 30 minutos 

 

10. Comentários e Sugestões sobre o questionário. 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) 

 

Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa. Você 

não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça 

qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos sejam esclarecidos. 

A pesquisa intitulada “Terceirizar ou Internalizar: um estudo avaliativo em uma 

IES pública” a que você está sendo convidado a participar está sendo realizada sob a 

responsabilidade do mestrando Vilmar Secundina Dantas, do Programa de Pós Graduação 

Stricto Sensu em Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação 

Superior (POLEDUC), da Universidade Federal do Ceará (UFC), sob a orientação da Prof. 

Dr. Aberto Sampaio Lima e coorientação do Prof. Dr. Ricardo Keichi Umetsu. 

O estudo tem como objetivo analisar os aspectos relevantes para a tomada de 

decisão efetiva entre a terceirização e internalização dos serviços de vigilância patrimonial 

desarmada e limpeza e conservação em uma IES pública. A sua participação na pesquisa 

consistirá em responder a um questionário com 21 (vinte uma) perguntas e que envolve 

alguns aspectos, como: qualificação do entrevistado e seu perfil e questões envolvendo 

conhecimento e influência do respondente sobre o processo de terceirização de serviços 

públicos. 

Todos os dados, fornecidos por você, serão tratados com a máxima 

confidencialidade pelo pesquisador. Este se compromete a utilizar os dados coletados 

somente para esta pesquisa. Em nenhum momento haverá divulgação do seu nome, pois 

somente as respostas do questionário serão compiladas. Sua participação nesta pesquisa é 

totalmente voluntária e sem nenhuma remuneração. Se você aceitar participar, saiba que 

está totalmente livre para abandoná-la, mesmo após o preenchimento do questionário. Para 

tanto, basta solicitar por e-mail ao pesquisador, a exclusão de suas respostas. Isso não lhe 

acarretará prejuízo algum. 

Científico que, uma vez concluída a pesquisa, os dados poderão ser divulgados 

em Encontros Científicos (Congressos, simpósios, etc) e/ou Periódicos, mas sempre 

preservando informações que levem à identificação pessoal do participante, de acordo com 

o sigilo previsto pela ética profissional. 

Com esta pesquisa, pretende-se conhecer fatores resultantes da tomada de 

decisão entre terceirização e internalização de serviços de segurança patrimonial desarmada 

e limpeza e conservação, buscando identificar os resultados dessa politica em uma IES 
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pública. Este estudo não traz nenhum risco para a população estudada. Esta pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Ceará. 

Se você tiver dúvidas durante sua participação na pesquisa, ou mesmo depois 

dela ter se encerrado, poderá esclarecê-las com o mestrando Vilmar Secundina Dantas, pelo 

e-mail vilmardantas31@gmail.com. Endereço do responsável pela pesquisa: Rua das 

margaridas, n. 175, jardim padre Paulo. Cáceres/MT. CEP: 78.217-635. 

Nome: Vilmar Secundina Dantas. 

Instituição: POLEDUC - UFC – Universidade Federal do Ceará. 

Endereço: Rua Paulino Nogueira, 315, bloco I. 

Telefone para contato: (65) 99965-4393. 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC, na Rua Coronel 

Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: (85) 3366-8344/46. (Horário: 08:00-12:00 

horas de segunda a sexta-feira).  

O abaixo assinado _______________________,____anos, RG:_________, 

declara que é de livre e espontânea vontade que está participando como voluntário da 

pesquisa. Declara que leu cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e que, após sua leitura, teve a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu 

conteúdo, como também sobre a pesquisa, recebendo explicações que sanaram por 

completo suas dúvidas. Declara, ainda, estar recebendo uma via assinada deste termo.  

 

Fortaleza, ____/____/___  

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

Nome do voluntário Nome do pesquisador 

RG: RG: 

__________________________________ __________________________________ 

Assinatura Assinatura 

 

TCLE aplicado por:  

RG:  

Assinatura: __________________________________ 
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