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RESUMO 

 

 

 

 

 

No Brasil, a década de 80 é marcada pela intensificação do processo de terceirização fazendo 

com que as empresas, a partir de então, passassem a dar maior importância à gestão de 

contratos. A atuação do fiscal de contrato torna-se essencial para que as organizações 

permaneçam competitivas através da contratação de empresas para implementar projetos nas 

mais diversas áreas. Para tanto, faz-se necessário que o fiscal de contrato esteja inserido em 

uma organização do trabalho flexível, permitindo ao mesmo adaptá-la a seus desejos e 

necessidades, conferindo-lhe autonomia a ponto de permitir realizar modificações no modo 

operatório e nas formas de gestão da atividade de fiscalização. Assim, o presente estudo tem 

por objetivo analisar a influência da organização do trabalho do fiscal de contrato de uma 

empresa de energia nos processos de construção de saúde e formação de competências. A 

metodologia foi adaptada a partir do modelo de instrução ao sósia, aplicada em dois 

profissionais que atuam como fiscais de contrato de uma empresa de energia. A análise dos 

dados consistiu na confrontação dos relatos oriundos das instruções ao sósia com a base 

teórica levantada e com as prescrições inerentes a essa atividade. Os resultados apontam que a 

atividade de fiscalização de contratos é extremamente prescritiva e o fiscal de contrato se 

utiliza dessa característica como mecanismo para evitar o processo de adoecimento. Além 

disso, o fiscal de contrato precisa de um coletivo de trabalho para compartilhar as 

responsabilidades e atribuições entre o coletivo de trabalho. Esse compartilhamento cria 

estratégias para a construção da saúde e proteção contra o adoecimento, assim como permite 

diluir um pouco sua carga de trabalho. 

 

Palavras-chave: Ergonomia e Organização do Trabalho. Fiscalização de contratos. 

Terceirização. Instrução ao sósia. Coletivo de trabalho. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

 

 

The 1980s in Brazil are marked by the intensified outsourcing, making corporations pay more 

attention to contracts management. The contract inspector’s work became essential for the 

organization to remain competitive by hiring firms to implement projects in several areas. To 

that, the contract inspector’s work organization must be flexible, adjusting it to his/her desires 

and needs and granting him/her autonomy enough to change the operations and ways of 

managing the activity of oversight. This paper aims to analyze the influence of the contract 

inspector’s work organization of an electric power company on the processes of health 

construction and competence building. The methodology was adapted from a model of 

instruction to the counterpart applied on two professionals that work as contract inspectors in 

an electric power company. Data analysis consisted in comparing the reports from the 

instructions to the counterpart with the theoretical grounds surveyed and the prescriptions 

inherent to this activity. Results suggest that the contracts oversight activity is extremely 

prescriptive, and the contract inspector uses this trait as a mechanism to prevent the diseasing 

process. Moreover, the contract inspector needs a work collective to share responsibilities and 

duties. This sharing entails strategies to build health and protect against diseasing, and also 

allows the inspectors to dilute their workload to some extent. 

 

Keywords: Ergonomics and Work Organization. Contracts oversight. Outsourcing. 

Instruction to the counterpart. Work collective. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Todo trabalho pode ser caracterizado por um conjunto de atividades realizadas pelos 

indivíduos com o intuito de atingirem objetivos. O trabalho ocupa um lugar relevante na vida 

das pessoas, não sendo apenas um modo de ganhar a vida. Representa um lugar onde o 

trabalhador pode estar isolado ou pertencente a uma equipe, em um clima de solidariedade ou 

de conflito, sendo uma causa de fadiga ou um meio de desenvolvimento (DEJOURS, 

DESSORS, DESRIAUX, 1993). Ou seja, o trabalho representa para o indivíduo, acima de 

tudo, um aspecto de identidade, status social e meio de desenvolvimento pessoal e 

profissional. 

É através do trabalho que o indivíduo concretiza seus sonhos, desenvolve e aprimora 

suas habilidades, aprende a lidar com outras pessoas e a fazer algo com um objetivo 

estabelecido. Segundo Jardim e Lancman (2009), o trabalho representa mais do que o ato de 

vender força de trabalho em troca de remuneração. O trabalho assume papel central na 

constituição da identidade do indivíduo e possui implicação direta no aspecto de inserção 

social dos indivíduos. O trabalho pode ser visto como fundamental na constituição de redes de 

relações sociais e trocas afetivas e econômicas, bases da vida cotidiana; e também possui 

função psíquica, por ser um dos alicerces da constituição do sujeito e sua rede de significados. 

Segundo Aguiar (2012), todo processo de trabalho tem por objetivo transformar 

insumos em produtos consumíveis e serviços através da combinação de três elementos: a 

atividade do ser humano, o objeto (matérias-primas, por exemplo) sobre o qual o trabalho se 

realiza e os meios (ferramentas, por exemplo) que tornam possível sua realização.  

Conforme relatado por Dejours, Dessors e Desriaux (1993), a importância conferida 

ao trabalho é facilmente percebida pela forma cotidiana de os indivíduos perguntarem uns aos 

outros sobre suas atividades profissionais. Apesar de toda a importância que o trabalho 

representa na vida das pessoas, ele também pode ser considerado como um elemento 

fundamental para a saúde dos indivíduos, podendo afetá-la de forma positiva ou negativa. 

Aguiar (2012) complementa que o processo de trabalho engloba condições objetivas 

(instrumentos e materiais utilizados) e condições subjetivas que dizem respeito às aspirações e 

desejos vivenciados pelos trabalhadores de acordo com o significado e sentido que o trabalho 

adquire em sua vida.  



 

O trabalho pode produzir adoecimento nos trabalhadores, mas, por outro lado, pode 

ser também operador de saúde. Ele é operador de saúde quando há lugar para a criação 

coletiva e pessoal, assim como para o reconhecimento do trabalhador em sua atividade, 

permitindo que os trabalhadores transformem sua situação de trabalho e se reconheçam no 

trabalho bem realizado (SILVA; RAMMINGER, 2014). Ainda, conforme relatam Wagner, 

Stankievich e Pedroso (2012), o trabalho deve ser um mediador de inclusão social, porém, em 

algumas situações, pode se tornar gerador de sofrimentos físico e psíquico, determinando 

aumento de carga cognitiva, fadiga, restrição da criatividade e, ainda, deterioração progressiva 

das relações interpessoais. A ausência, por exemplo, de reconhecimento, autonomia e poder, 

faz com que os profissionais encarem suas responsabilidades não como fonte de orgulho 

profissional, mas como fonte de ansiedade. Esta realidade, aliada à sobrecarga de trabalho e 

aos conflitos dentro da própria equipe, possibilita o surgimento ou agravamento dessa 

condição (AZEVEDO, 2014).  

Jardim e Lancman (2009) complementam afirmando que se o mundo do trabalho é 

gerador de sofrimento, na medida em que confronta os trabalhadores com desafios externos 

(por exemplo, organização do trabalho e relacionamento interpessoal), também é a 

oportunidade central de crescimento e desenvolvimento psicossocial. Portanto, o trabalho 

pode levar ao sofrimento e adoecimento ou se constituir numa fonte de prazer e 

desenvolvimento humano do indivíduo. 

Para Dejours, Dessors e Desriaux (1993), saúde não é um estado, não é alguma coisa 

que se tem ou não, e sim representa um objetivo o qual os indivíduos almejam alcançar. 

Complementando, para Dejours (1986), a saúde não consiste em não ter doença, uma vez que, 

seria impossível extingui-la. A doença faz parte da vida. A questão central é tornar possível a 

luta contra a doença, de tal maneira que ela esteja resolvida momentaneamente. Para tanto, é 

importante que os indivíduos estejam atentos ao que está acontecendo no ambiente de 

trabalho no qual estão inseridos e promovam mudanças (ATHAYDE; BRITO, 2011).  

Para que o objetivo saúde seja atingido, é imprescindível que os indivíduos possuam 

desejos e esperança (DEJOURS, 1986). Nesse contexto, a saúde não está apenas relacionada à 

existência de boas condições do ambiente de trabalho, mas também, à promoção de mudanças 

nesse meio, transformando-o de forma que corresponda aos anseios dos indivíduos que nele 

se encontram. Saúde, portanto, é ter meios para definir um caminho pessoal em direção ao 

bem-estar físico, mental e social (DEJOURS, 1986).  

Dessa forma, pode-se concluir que perceber a necessidade de mudança e promovê-la 

é responsabilidade de cada indivíduo, não somente do Estado, organização ou do profissional 



 

de saúde. Para tanto, é necessário que os indivíduos tenham a liberdade de, conforme definido 

por Dejours (1986), “[...] agir individual e coletivamente sobre a organização do trabalho 

[...]”. Santos et al. (2009) complementam dizendo que o trabalho só é interessante para o 

trabalhador quando permite ao mesmo se expressar, definir a melhor forma de desenvolver 

determinada atividade, inventar-se e se reinventar. Sempre que a organização do trabalho 

nega isso ao trabalhador, ele pode evoluir para um processo de adoecimento não apenas 

físico, mas psíquico também. O processo de adoecimento não ocorre em silêncio: durante sua 

evolução ele apresenta sinais que, muitas vezes, são negligenciados pela empresa e pelo 

trabalhador.              

Dejours, Dessors e Desriaux (1993), definem que organização do trabalho é 

caracterizada pela divisão de tarefas e a divisão dos homens. A divisão de tarefas está 

relacionada à definição do tipo de trabalho que deve ser realizado por cada membro da equipe 

de trabalho, assim como do modo operatório e do ritmo que deve ser empregado. Tendo em 

vista que essa divisão de tarefas é sempre conduzida por um indivíduo sobre outros, uma 

relação de subordinação, de supervisão, de comando é estabelecida, definindo, por via de 

regra, as relações de trabalho. Sobre esse dispositivo de hierarquia e comando, definindo 

como devem ser estabelecidas as relações no ambiente de trabalho, pode-se chamar de divisão 

dos homens. Complementando, as agressões à saúde do trabalhador não estão ligadas somente 

às características patogênicas presentes no ambiente de trabalho como exposição aos agentes 

físicos, químicos e biológicos além de exigências biomecânicas. Certas formas de organização 

do trabalho podem trazer consequências graves para a saúde física ou psíquica do trabalhador 

(GUÉRIN et al., 2001). 

A organização do trabalho que gera efeitos negativos para a saúde do trabalhador, 

muitas vezes, exige dele um aumento de produtividade. Esse aumento de produtividade, nesse 

tipo de organização, é alcançado mediante intensificação do ritmo de trabalho, a qual 

desconsidera a variabilidade do ritmo, os aspectos anatômicos, fisiológicos e cognitivos 

humanos. Assim, nessas empresas, as relações de trabalho são caracterizadas pela 

competitividade, não existindo sinais de cooperação, relação de confiança e solidariedade. 

Esta situação tende, então, a ser vista pelos trabalhadores como inerente às atividades e 

necessária à manutenção dos empregos (DEJOURS, 2000). Quando isso ocorre, essas 

exigências do trabalho levam a um desgaste tanto físico quanto psíquico. O trabalhador, para 

manter seu desempenho e a produtividade, sobrecarrega o organismo ficando mais suscetível 

a adoecer (LANCMAN; JARDIM, 2004). 



 

Esse cenário aqui citado tem sido uma constante nas organizações a partir do 

processo de reestruturação produtiva, quando as empresas, para se manterem competitivas, 

promoveram mudanças no processo de produção e gestão do trabalho. Uma das práticas 

adotadas foi a de intensificação da terceirização, a qual, segundo Giosa (2007), não é um 

fenômeno novo no mundo dos negócios, principalmente no Brasil. A partir da década de 80 e 

principalmente na década de 90, no caso do Brasil, a terceirização apresentou um expressivo 

aumento caracterizado como um processo de gestão, um modelo de gestão empresarial. De 

acordo com Bichescu, Fry e Polak (2009), a terceirização foi e tem sido o método escolhido 

pelas empresas para se manterem eficientes e competitivas nos mercados globais. 

Em meio ao crescente processo de terceirização, as empresas passaram a dar maior 

importância à gestão de contratos e, a partir desse momento, ferramentas são desenvolvidas 

para aprimorar o processo de fiscalização de contratos. O processo de fiscalização de 

contratos passou a ser considerado crítico e essencial para a garantia do cumprimento dos 

requisitos legais e contratuais, assim como para evitar processos por responsabilização 

solidária ou subsidiária, evitando, com isso, perda econômica e problemas ligados à imagem 

da empresa (GALLI, 2009). 

Sendo assim, a atuação dos fiscais de contrato é considerada uma valiosa ferramenta 

para o sucesso da empresa contratante, para que a mesma consiga se manter competitiva em 

um mercado em constante mudança. São esses profissionais que irão zelar pelos seus 

interesses, medindo o cumprimento das obrigações legais e contratuais por parte da empresa 

contratada. Essa atuação irá garantir que a empresa não venha a apresentar prejuízos 

financeiros (devido a embargos e interdições, por exemplo) ou prejuízos ligados à sua 

imagem veiculada na mídia. Para tanto, é necessário o estabelecimento de parceria entre as 

empresas contratada e contratante. Porém, nem sempre o relacionamento que se estabelece 

entre elas é o de parceria, cooperação. Em diversas situações, empresas contratadas e 

contratantes assumem posições opostas, onde uma sempre tenta tirar vantagem sobre a outra.  

Portanto, para que se estabeleça um relacionamento de parceria, a confiança e o 

princípio do “ganha-ganha” devem prevalecer para que aconteça o que Pagnoncelli (1993) 

cunhou com esse expressão, ou seja, a empresa contratante ganhe em competitividade, 

produtividade e qualidade, e a empresa contratada em lucro e aquisição de novos 

conhecimentos de processo de produção e de tecnologia. Vale ressaltar que a relação “ganha-

ganha” será estabelecida desde que sejam percebidas as alternativas de ganho comum, isto é, 

que se atendam aos interesses das partes. Além disso, é imprescindível que as partes fiquem 



 

satisfeitas com as decisões definidas e se comprometam com o cumprimento do que foi 

acordado. 

A competência profissional do fiscal de contrato representa um fator que pode 

contribuir positiva ou negativamente para o estabelecimento de uma relação que favoreça 

ganhos mútuos para as empresas contratadas e contratantes. De acordo com Leiria (2006), o 

maior desafio desse profissional é ser um negociador, ser criativo na busca de soluções 

alternativas para que ambas as partes obtenham lucro. Toda essa questão envolve tomada de 

decisão, característica que deve estar presente na atuação de um gestor de contratos que lida 

com questões de pagamento mediante prestação de serviço. Por outro lado, de acordo com 

Paiva (2013), o fato de uma pessoa possuir as qualificações necessárias para um determinado 

trabalho não garante que elas sejam realmente utilizadas e, consequentemente, que se realize a 

atividade produtiva pretendida. Dessa forma, a competência profissional não pode ser 

considerada como integrante de um posto de trabalho e, consequentemente, não deve ser 

incluída no trabalho prescrito. Portanto, para que o fiscal de contrato utilize suas 

competências profissionais no enfrentamento dos eventos e na solução dos problemas 

gerados, é imprescindível que ele encontre meios no ambiente de trabalho que favoreçam essa 

condição. Zarifian (2001) afirma que é na atividade prática do trabalhador que a competência 

se revela pelo fato de representar uma combinação de saber-fazer, de conhecimentos 

adquiridos e comportamentos que se revelam em um determinado contexto do trabalho. 

Além disso, o profissional que atuará como fiscal de contrato representa um elo entre 

as diversas disciplinas que compõem um contrato (LEIRIA, 2006). Ele precisará ter 

conhecimento mínimo em algumas áreas como contabilidade, jurídica, trabalhista, entre 

outras. Em outras palavras, o profissional, além de ter conhecimento técnico no tocante ao 

objeto contratual, precisa também tomar contato com algum conhecimento nas áreas citadas, 

uma vez que um contrato não envolve somente a parte técnica.  

Por ser empregada da empresa, foco desse estudo, fui, em determinado momento, 

designada para atuar, pela primeira vez, como fiscal de contrato. Apesar de ser um contrato 

cujo objeto contratual estava relacionada a minha área de formação, deparei-me com algumas 

situações estressoras as quais me motivaram a escolher o tema em questão para a dissertação 

de mestrado. Para um empregado poder atuar como fiscal de contrato, a empresa disponibiliza 

uma capacitação inicial considerada pré requisito. Ao realizar esse treinamento, deparei-me 

com assuntos que não faziam parte da minha formação acadêmica; por outro lado, as dúvidas 

não surgiram até mesmo porque nunca antes tinha atuado como fiscal de contrato. Percebi que 

a maior preocupação dos palestrantes, a qual eu assimilei mais rapidamente, era enfatizar a 



 

responsabilidade do fiscal de contrato ao assumir essa nova atribuição. Além disso, durante a 

minha atuação como fiscal de contrato, percebi que, apesar de assumir toda a 

responsabilidade, eu dependia de uma série de profissionais para que o serviço fosse realizado 

e para que eu conseguisse realizar uma adequada gestão do contrato. A fiscalização de 

contratos envolve uma série de assuntos e disciplinas que não fazem parte da minha formação 

acadêmica e sempre que estava diante de uma situação ou problema, eu necessitava acionar 

outros profissionais para definir a melhor conduta que deveria ser adotada. Por não possuir 

cargo gerencial na empresa, não tenho autonomia para tomar algumas decisões o que fez, 

mais uma vez, com que eu precisasse acionar profissionais que detinham autoridade para a 

tomada de decisão. Mesmo com  a responsabilidade que envolve a fiscalização de contratos, a 

minha carga de trabalho permaneceu alterada, ou seja, além de assumir as atividades do meu 

cargo na empresa, passei a assumir também as atividades de fiscal de contrato. Além de 

questionar como um profissional pode ser responsabilizado por algo sem que a ele seja 

atribuída a devida autonomia, pude perceber que, para atingir os objetivos propostos, foi 

necessário, em inúmeras situações, adotar estratégias como mecanismo de autodefesa.  

 

 

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Conforme já relatado, a gestão de contratos tornou-se uma técnica adotada por 

empresas que utilizam o processo de terceirização para garantir que os requisitos 

estabelecidos no contrato sejam atendidos e que ambas as empresas (contratada e contratante) 

atinjam o lucro, mantendo-se competitivas, evitando prejuízos às suas imagens no mercado. 

Sendo assim, gerenciar contratos com qualidade é de extrema importância para que as 

empresas que contratam serviços consigam administrar os riscos inerentes às inúmeras fases 

do projeto e atinjam a satisfação do cliente.  

Para que os profissionais, que atuam como fiscais de contrato, consigam realizar a 

gestão de contratos garantindo resultados positivos para a empresa contratante, é necessário 

haver uma organização do trabalho que favoreça a implementação das práticas relatadas. De 

acordo com Dejours (1986), a organização do trabalho deve ser flexível para que o 

trabalhador possa adaptá-la a seus desejos e necessidades, conferindo-lhe autonomia, 

permitindo ao trabalhador realizar modificações no modo operatório sempre que necessário. 

Por outro lado, ainda de acordo com o mesmo autor, organizações do trabalho que 

podem causar prejuízos ao trabalhador são as que restringem ou eliminam seus desejos e 



 

esperança, ou seja, não dão liberdade para que o trabalhador adapte a organização do trabalho 

aos seus desejos, necessidades e limitações. Esse tipo de organização do trabalho causa 

prejuízos não só para o corpo do trabalhador, mas ataca o que Dejours (1986) chama de 

“funcionamento mental”, ou seja, o desejo do trabalhador. 

A atividade de fiscalização de contratos na empresa foco desse estudo encontra-se 

prescrita em procedimentos e manuais internos à empresa. Tendo em vista que, na maior parte 

das vezes, a prescrição não leva em consideração o que o trabalhador realmente precisa 

realizar para atingir os objetivos propostos, é possível observar que o fiscal de contrato 

precisa adotar, em diversas situações, estratégias, regulações para que a atividade seja 

realizada sem causar prejuízos ao contrato. 

Ser fiscal de contrato implica em assumir responsabilidades e consequências sobre 

possíveis condutas adotadas no decorrer da vigência do contrato uma vez que esse 

profissional, representando a empresa contratante, deve conduzir o processo de gestão de 

contratos de forma que o serviço contratado seja efetivamente realizado conforme 

especificado e garantir que a empresa contratada esteja sendo avaliada de acordo com seu real 

desempenho. O fiscal de contrato, então, procura a todo o momento adotar estratégias de 

autodefesa para que não venha a ser punido por algo, mesmo que sem intenção. Essa situação 

fica mais evidente uma vez que a gestão de contratos envolve a necessidade de ter 

conhecimento em diversas disciplinas/ áreas que não fazem parte da formação do fiscal ou 

não é de sua atribuição realizar determinada atividade. Dessa forma, para que o fiscal de 

contrato consiga realizar uma adequada gestão de contratos faz-se necessário que ele obtenha 

apoio, cooperação de outros profissionais, além de ter que confiar no apoio que está sendo 

fornecido. Vale ressaltar que, um dos profissionais que ele precisa acionar é o gerente do 

contrato da empresa contratante uma vez que ao fiscal é atribuída a responsabilidade mas não 

a autonomia pela tomada de decisão diante de situações que ultrapassem questões técnicas. 

Tendo em vista que a atividade de fiscalização de contratos é complexa e abrange 

conhecimento em disciplinas específicas, disponibilizar capacitação inicial e continuada para 

que o fiscal de contrato possa realizar uma adequada gestão de contrato é essencial.  Por outro 

lado, a capacitação inicial para fiscal de contrato oferecida pela empresa acaba por dar mais 

ênfase na questão da responsabilidade desse profissional e que responde por qualquer erro que 

venha a cometer do que propriamente oferecer subsídios, conhecimentos necessários para sua 

atuação. 

Outro ponto que precisa ser levado em consideração, relacionado à atividade de 

fiscalização de contratos, é que o profissional assume, além das atribuições da gestão do 



 

contrato, as atividades inerentes ao cargo ao qual pertence na empresa. Essa situação pode 

gerar um desconforto e até mesmo uma certa tensão no fiscal de contrato uma vez que 

fiscalizar contrato requer disponibilidade do profissional, principalmente pela complexidade 

do tema. O fiscal de contrato, então, a todo o momento, cobra a si mesmo pelo 

acompanhamento do serviço contratado, serviço esse que, entretanto, nem sempre consegue 

realizar. Isso se deve ao fato de que ele assume diversas outras atividades inerentes ao cargo 

para o qual participou do processo seletivo. 

Dependendo da natureza do serviço contratado e do envolvimento do gerente do 

contrato da empresa contratada, o fiscal de contrato acaba por ter um contato mais próximo 

com os profissionais da empresa contratada, o que acarreta uma ambiguidade de atuação. 

Esses profissionais confundem a relação estabelecida com o fiscal de contrato e se aproveitam 

dessa proximidade para pleitearem determinados pontos para os quais, em diversas situações, 

o fiscal de contrato não possui autonomia na definição da solução e tomada de decisão por 

envolver questões gerenciais e assuntos relacionados à gestão interna da empresa. 

Portanto, entender a influência da organização do trabalho no adoecimento e no não 

adoecimento desses trabalhadores é fundamental para a compreensão e para a intervenção em 

situações de trabalho que podem levar a diversas formas de sofrimento. Portanto, estudar os 

aspectos da organização do trabalho dos fiscais de contrato e suas estratégias de saúde é 

fundamental para que sejam promovidas mudanças no trabalho, a fim de contribuir 

positivamente tanto para a saúde desses profissionais quanto para sua atuação profissional 

com qualidade e produtividade. 

 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Este estudo tem por objetivo discutir a influência da organização do trabalho dos 

fiscais de contrato de uma empresa de energia nos seus processos de construção de saúde e 

formação de competências. 

 

 



 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar e analisar os aspectos da organização do trabalho de uma equipe de 

fiscais de contrato. 

 

 Identificar aspectos da organização do trabalho dos fiscais de contrato de uma 

empresa de energia que possam dificultar e facilitar a realização da atividade.  

 

 Analisar a influência dos aspectos da organização do trabalho dos fiscais de 

contrato de uma empresa de energia nos seus processos de construção de saúde e 

formação de competências. 

 

 Identificar as possíveis regulações e estratégias adotadas pelo trabalhador frente 

aos constrangimentos com que se depara. 

 

 

1.4 AS QUESTÕES DA PESQUISA 

 

 Como é a organização do trabalho dos fiscais de contrato dessa empresa de 

energia? 

 

 Quais são os aspectos da organização do trabalho dos fiscais de contrato que mais 

geram dificuldades no desempenho de suas atividades?  

 

 Qual é a relação estabelecida entre a organização do trabalho dos fiscais de 

contrato de uma empresa de energia e os processos de construção de saúde e 

competências? 

 

 Quais são as regulações e estratégias adotadas pelo trabalhador para evitar o 

processo de sofrimento? 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Tendo em vista que o trabalhador estabelece diferentes formas de relação com o 

trabalho, sendo este considerado um dos fatores de formação da subjetividade humana 

(crenças, valores, opiniões, sentimentos e emoções), pode-se considerá-lo também como um 

fator de sofrimento ou de construção de saúde. 

A saúde aqui pode ser entendida como liberdade de agir individual e coletivamente 

na organização do trabalho, definindo, cada um, seu modo operatório. Representa a existência 



 

de desejos, metas, objetivos. Para tanto, é necessário que a organização do trabalho permita ao 

trabalhador definir a melhor forma de realizar determinada atividade, criar, inventar-se. 

Sempre que a organização do trabalho destrói o desejo do trabalhador, não dando espaço para 

a criatividade, o processo de adoecimento pode se instaurar (DEJOURS, DESSORS, 

DESRIAUX, 1993).  

Considerando estes fatores da importância do trabalho na construção da saúde das 

pessoas, podem-se destacar alguns aspectos da relevância do estudo. Um primeiro aspecto 

refere-se à atividade de fiscalização de contratos.   

A fiscalização de contratos representa uma atividade essencial para a garantia da 

eficiência e eficácia de contratos celebrados com empresas prestadoras de serviço e está 

diretamente relacionada à verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, nas quais são 

descritas a especificação do objeto contratual, as obrigações da contratada e contratante, os 

prazos estipulados para a execução dos serviços contratados e para envio dos documentos 

exigidos (tanto para comprovar os serviços executados quanto os de cunho previdenciário, por 

exemplo). 

Tendo em vista que o fiscal de contrato é o profissional responsável por garantir que 

as cláusulas contratuais estejam sendo cumpridas, além de garantir a qualidade do serviço o 

qual está sendo executado, é necessário que esse profissional esteja inserido em uma 

organização do trabalho que possa ser, conforme relatam Dejours, Dessors e Desriaux (1993, 

p.104): “um campo de ação, um terreno onde o trabalhador concretiza suas aspirações, suas 

ideias, sua imaginação, seu desejo”. Segundo os mesmos autores, a organização de trabalho 

flexível pode permitir ao trabalhador organizar, planejar e realizar o trabalho adaptando-o às 

suas necessidades e desejos. Esse seria, então, um segundo aspecto relevante. 

Um terceiro aspecto relevante refere-se ao processo de terceirização. Apesar da 

terceirização não representar um processo novo, muito pouco se fala sobre a atuação do fiscal 

de contrato e sua contribuição para a qualidade da gestão de contratos. Realizar uma boa 

gestão de contratos é necessário para que o projeto torne-se viável economicamente, gerando 

lucro e competitividade para a empresa. Dessa forma, o presente estudo possibilita uma 

análise crítica no tocante aos aspectos da organização do trabalho dos fiscais de contrato de 

uma empresa de energia, que podem contribuir para os processos de sofrimento presentes no 

trabalho, prejudicando, consequentemente, a eficácia da gestão de contratos. Este estudo 

poderá, então, contribuir para que haja mais discussão sobre o assunto e maior interesse 

acadêmico pelo tema. 

 



 

1.6 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este estudo foi desenvolvido na gerência de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 

(SMS), situada no Rio de Janeiro, pertencente a uma Diretoria de uma empresa de energia. A 

população de estudo foi composta por profissionais que atuam como fiscais de contrato na 

referida gerência. A gerência de SMS onde esse estudo foi desenvolvido possui 35 

empregados, sendo que, desse total, 10 profissionais possuem perfil para atuarem como fiscais 

de contrato, ou seja, possuem uma capacitação considerada pré requisito para atuarem em 

fiscalização de contratos. No momento de aplicação do método, somente 4 profissionais 

estavam efetivamente atuando como fiscal de contrato. 

 

1.7 MÉTODO DA PESQUISA 

 

1.7.1 Classificação da Pesquisa 

 

Quanto aos fins, esta pesquisa pode ser classificada como exploratória, uma vez que, 

de acordo com Gil (2002), tem por premissa proporcionar ao pesquisador maior familiaridade 

com o problema, tornando-o mais explícito, facilitando o aprimoramento de ideias.  

Adicionalmente, Gray (2012) destaca que os estudos exploratórios são úteis para investigar o 

que está acontecendo e quando não se tem conhecimento suficiente sobre um fenômeno. 

Quanto aos meios, essa pesquisa é do tipo bibliográfico por se basear em material já 

elaborado como livros e artigos científicos. Além disso, pode ser também classificada como 

pesquisa de campo por se caracterizar por uma investigação realizada no local onde ocorre 

determinado evento, o qual possui elementos para explicá-lo (VERGARA, 2009). 

 

1.7.2 Pesquisa Bibliográfica 

 

Para realizar o levantamento bibliográfico, além de livros, dissertações de mestrado e 

artigos em geral, foi também utilizado o banco de dados Scopus e o Portal de Periódicos- 

CAPES.  

No caso do Scopus, as palavras-chave utilizadas para o desenvolvimento desse 

estudo foram: outsourcing contract, workload, sucess, failure e contract management. Essas 

palavras foram combinadas entre si conforme a seguir: 



 

 Contract management and workload; 

 

 Outsourcing contract, success and failure. 

 

Independente da combinação, a sistemática adotada para levantamento bibliográfico, 

junto ao banco de dados Scopus, foi a seguinte: 

 

 Inserção das palavras no campo search for. 

 

 Aplicação de filtro para os artigos encontrados considerando a área e o tipo de 

documento. 

 

 Eleição dos artigos pertinentes de acordo com o objeto desse estudo. 

 

Vale ressaltar que foram selecionados artigos dos últimos cinco anos. 

Segue o Quadro 1 contendo o total de artigos encontrados relativos à combinação 

empregada: 

 

                               Quadro 1 - Quantitativo de artigos encontrados - Scopus 
Palavras-chave Resultados 

Contract management and workload 328 

Outsourcing contract, success and failure 34 

Fonte: Autora 

 

No que se refere à combinação contract management e workload, a partir do 

levantamento inicial, foi aplicado filtro no tocante à área (engineering, business, management 

and accounting e health professions) e tipo de documento (artigo), sendo selecionados 30 

artigos. Do total de 30 artigos, foi realizada leitura dos resumos e escolhidos os que se 

enquadravam no objeto desse estudo. Dessa forma, referente a essa combinação, foram 

selecionados quatro artigos. 

Com relação à combinação outsourcing contract, success and failure, também foi 

aplicado filtro referente ao tipo de documento (artigo), sendo selecionados cinco artigos. Do 

total de artigos identificados, foi realizada leitura dos resumos e escolhidos os que se 

enquadravam no objeto desse estudo. Dessa forma, referente a essa combinação, foram 

selecionados três artigos. 



 

No caso do Periódico CAPES, as palavras-chave utilizadas para o desenvolvimento 

desse estudo foram: organização do trabalho, adoecimento, trabalho prescrito e trabalho real. 

Para realizar o levantamento bibliográfico, essas palavras foram combinadas entre si 

conforme abaixo: 

 

 Organização do trabalho e adoecimento; 

 

 Trabalho prescrito e trabalho real. 

 

 

 Independente da combinação, a sistemática adotada para levantamento bibliográfico, 

junto ao banco de dados Periódico CAPES, foi a seguinte: 

 

 Inserção das palavras no campo de busca. 

 

 Aplicação de filtro no tocante à data de publicação (publicação dos últimos cinco 

anos) e tipo de material (artigo). 

 

 Eleição dos artigos pertinentes de acordo com o objeto desse estudo. 

 

Segue, abaixo, tabela contendo o total de artigos encontrados relativos à combinação 

empregada: 

 

                      Quadro 2 - Quantitativo de artigos encontrados- Periódico CAPES 
                 Palavras-chave            Resultados 

Organização do trabalho e adoecimento                   38 

Trabalho prescrito e trabalho real                   18 

                          Fonte: Autora 
 

Referente às combinações utilizadas e após aplicação dos filtros aqui citados, do total 

de artigos encontrados, foram utilizados 17 artigos, pois foi possível observar, ao realizar a 

leitura deles, que se enquadravam no objeto do presente estudo.   

A seguir, o Quadro 3 contendo os artigos selecionados. 



 

Quadro 3 - Relação de artigos selecionados- Portal CAPES 
Fonte: Autora 

 

Complementando a 

análise, a seguir é apresentada 

Quadro 4 contendo o 

quantitativo de artigos 

selecionados por ano de 

publicação, assim como 

Gráfico 2 contendo as bases 

onde esses mesmos artigos 

foram publicados. 

Título Autor Ano Fonte

Avaliação do contexto de trabalho em terapia

intensiva sob o olhar da

psicodinâmicado trabalho

CAMPOS, Juliana Faria; DAVID,

Helena Scherlowski Leal
2011 SCOPUS

As condições e a organização do trabalho de

professoras de escolas públicas

ALMEIDA, Mônica Rafaela de;

NEVES, Mary Yale; SANTOS,

Francecirly Alexandre dos

2010 DOAJ

O afastamento do trabalho por LER/DORT:

repercussões na saúde mental

ALENCAR, Maria do Carmo

Baracho de; OTA, Natacha

Harumi

2011 DOAJ

Sofrimento e adoecimento dos vendedores de

uma empresa de material de construção

ANTLOGA, Carla Sabrina;

MENDES, Ana Magnólia
2009 DOAJ

Adoecimento psíquico de trabalhadores de

unidades de terapia intensiva
MONTEIRO, Janine Kieling et al 2013 DOAJ

As macropolíticas educacionais e a

micropolítica de gestão escolar: repercussões

na saúde dos trabalhadores

SOUZA, Kátia Reis de;

ROZEMBERG, Brani
2013 DOAJ

O processo de adoecimento mental do

trabalhador da Estratégia Saúde da Família

CARREIRO, Gisele Santana

Pereira et al
2013 DOAJ

Riscos Psicossociais e Incapacidade do

Servidor Público: Um Estudo de Caso

SERAFIM, Alessandra da Cruz et 

al
2012 DOAJ

Saúde mental e qualidade de vida de policiais

civis da região metropolitana de Porto Alegre

WAGNER, Luciane Carniel;

STANKIEVICH, Rosiani Angélica

Paim; PEDROSO, Fleming

2012
Cengage 

Learning, Inc. 

Absenteísmo na equipe de enfermagem em

unidades de cuidados críticos: uma revisão

integrativa

AZEVEDO, Bruno Del Sarto 2014
Fundación 

Dialnet 

Agentes de limpeza pública: um estudo sobre

a relação prazer/ sofrimento no ambiente

laboral

GOMES, Claudia da Cruz;

OLIVEIRA, Rafael Santos de
2013 SCOPUS

Quando a morte é o começo da atividade:

análise do trabalho pericial sob o ponto de

vista da clínica da atividade

CAVEDON, Bárbara Zaffari;

AMADOR, Fernanda Spanier
2012 DOAJ

O trabalho como operador de saúde
SILVA, Claudia Osorio da;

RAMMINGER, Tatiana
2014

Cengage 

Learning, Inc.

Uma abordagem da Psicologia do Trabalho,

na presença do trabalho

VIEIRA, Carlos Eduardo

Carrusca; BARROS, Vanessa

Andrade; LIMA, Francisco de

Paula Antunes

2007 DOAJ

Absenteísmo na equipe de enfermagem em

unidades de cuidados críticos: uma revisão

integrativa

AZEVEDO, Bruno Del Sarto 2014
Fundación 

Dialnet 

Aspectos subjetivos do morar e trabalhar na

mesma comunidade: a realidade vivenciada

pelo agente comunitário de saúde

JARDIM, Tatiana de Andrade;

LANCMAN, Selma
2009 SCOPUS

Desregulamentação do trabalho e

desregulação da atividade: o caso da

terceirização da limpeza urbana e o trabalho

dos garis

SANTOS, Marcelo Cristiano de

Oliveira et al
2009 DOAJ
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                      Quadro 4 - Número de publicações x ano de publicação - CAPES 
Ano Publicações 

2007 1 

2009 3 

2010 1 

2011 2 

2012 3 

2013 4 

2014 3 

                           Fonte: Autora 

 
 

 
                     Gráfico 2 - Bases de publicação dos artigos selecionados- CAPES 

                      Fonte: Autora 

 

1.7.3 Método da Pesquisa 

 

Diante do propósito de levantar a percepção do trabalhador sobre sua atividade de 

trabalho e analisar a relação existente entre a atividade de fiscalização de contratos e os 

processos de construção de sofrimento e saúde, foi utilizado, para a pesquisa de campo, o 

método de Instrução ao Sósia. 

Esse método foi desenvolvido pelo médico e psicólogo italiano Ivar Oddone, na 

década de 70, sendo o mesmo utilizado em seminários de formação operária, realizados com 

os trabalhadores da FIAT em Turim e tinha como propósito fazer com que os trabalhadores 

descrevessem a forma como cada um realizava sua atividade. Na década de 90, o psicólogo 
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francês Yves Clot recuperou esse método e o modificou considerando a metodologia da 

clínica da atividade a qual acrescenta o conceito de real da atividade à proposta da ergonomia 

francesa de discutir a relação entre trabalho prescrito e trabalho real (BATISTA, RABELO, 

2013).  

O método em questão tem como base um diálogo através do qual o trabalhador 

informa para o pesquisador (que assume a posição de sósia) a sequência de atividades que 

realiza para atingir os objetivos propostos. O pesquisador (sósia) não fica passivo no diálogo e 

sempre que necessário (quando surgir uma dúvida, quando perceber uma outra possibilidade 

de fazer ou quando perceber a necessidade de maior detalhamento da atividade), ele pode 

interromper a fala do trabalhador (instrutor). Segundo Muniz et al (2013), ao ser levado a 

refletir e a relatar os mínimos detalhes, o trabalhador acaba percebendo a complexidade da 

sua atividade, assim como avalia as escolhas feitas no decorrer do trabalho. Complementando, 

Batista e Rabelo (2013) dizem que o pesquisador (sósia) acaba sendo mais do que um receptor 

de instruções, ele é um questionador que deve se deter ao como fazer e não em avaliar a forma 

adotada pelo trabalhador para realizar determinada atividade. 

O método instrução ao sósia foi aplicado considerando a seguinte sequência de 

etapas: 

 Explicitação aos entrevistados dos objetivos do estudo e do método escolhido, 

assim como esse seria desenvolvido no que se refere à sequência de etapas e à 

possível necessidade de interrupção por parte do pesquisador. Foi também 

esclarecido que a entrevista seria gravada e que seria mantido o anonimato do 

entrevistado. 

 

 Após a etapa inicial, o método foi aplicado iniciado com a seguinte pergunta ao 

entrevistado: “suponha que eu seja teu sósia e que, ao longo do próximo mês, eu 

vou te substituir no seu trabalho. Quais são as instruções que você deve me 

transmitir a fim de que ninguém perceba essa substituição?”.  

 

Vale ressaltar que, pelas características da atividade de fiscalização de contratos, 

houve uma adaptação da abordagem inicial proposta por essa metodologia. Ao invés de 

utilizar o dia seguinte como referência para realizar a instrução ao sósia, foi utilizado o 

período de um mês como referência, já que um contrato possui duração de um a dois anos e, 

ao longo desse período, atividades rotineiras e não rotineiras são realizadas. Para que fosse 
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possível contemplar esse cenário, foi necessário realizar essa adaptação com o intuito de 

levantar, através das instruções recebidas, as características relacionadas à atividade de 

fiscalização de contratos. Ou seja, objetivou-se, com a adaptação, compreender como é o 

trabalho do fiscal de contrato ao longo de um mês por consideramos que esse período 

compreendia tarefas que perfaziam um ciclo que iria repetir-se com algumas tarefas fixas. 

Vale destacar também que o método não foi utilizado com seu potencial de ferramenta 

coletiva. Assim, as instruções foram feitas individualmente e não retornaram ao coletivo de 

fiscais sendo analisada pela autora e sua orientadora.  

Vale ressaltar que foram realizadas 2 instruções ao sósia, sendo os instrutores 

escolhidos aleatoriamente mediante interesse e disponibilidade em participar do estudo. As 

instruções ao sósia foram realizadas em dias consecutivos, no próprio local de trabalho dos 

instrutores e em sala de reunião para que fosse garantida a privacidade dos envolvidos. Ambas 

as instruções duraram um pouco mais de uma hora de duração e foram gravadas com o uso de 

equipamento eletrônico no formato mp3, mediante consentimento dos participantes. Após a 

realização das instruções ao sósia, tais gravações foram transcritas e analisadas. Nas 

transcrições foram evitadas quaisquer informações que possibilitassem a identificação dos 

instrutores, a fim de não trazer problemas na relação com a empresa, bem como eventuais 

retaliações.  

 

1.8 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O estudo está estruturado em seis capítulos.  

Na introdução foi abordado o conceito de saúde que se opera e a importância que o 

trabalho pode exercer na vida das pessoas. Em seguida, descreve-se, de forma geral, o 

conceito de organização do trabalho e sua contribuição para os processos de sofrimento do 

trabalhador. Após a apresentação dos enfoques a partir desses conceitos iniciais, foi abordada 

a importância atribuída à gestão de contratos, tendo em vista o crescente aumento nas 

terceirizações, assim como a atuação do fiscal de contrato para o sucesso contratual e garantia 

de lucro e competitividade para a empresa contratante. 

No capítulo 2, o tema é contextualizado através da abordagem de como ocorreu o 

processo de terceirização no mundo e no Brasil. Além disso, foram abordados os fatores 

essenciais para o sucesso do processo de terceirização, assim como as “armadilhas”, dando 

enfoque à importância do estabelecimento de parcerias para o sucesso da contratação de 
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terceiros. Tendo em vista que a população estudada é composta por fiscais de contrato, foi 

feita uma contextualização sobre os aspectos inerentes à atividade desses profissionais. 

No capítulo 3 procurou-se esclarecer a metodologia do estudo em questão, assim 

como a estratégia que foi utilizada para a pesquisa de campo. 

No capítulo 4 foi realizada uma descrição da atividade dos fiscais de contrato, assim 

como o histórico da empresa de energia. Nesse mesmo capítulo será descrita também a análise 

dos levantamentos obtidos com a aplicação da metodologia definida. Na sequência, as 

informações obtidas serão confrontadas com a base teórica apresentada no capítulo 3. 

Finalizando, no capítulo 5 são apresentadas as considerações finais, elaboradas a 

partir da análise realizada no capítulo anterior, com foco nos aspectos inerentes à atividade de 

fiscalização de contratos e sua relação com o processo de adoecimento no trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O PROCESSO DE TERCEIRIZAÇÃO 

 

Produzir internamente à empresa ou contratar o serviço no mercado representa um 

dos dilemas com que as organizações precisam lidar (MORETTO, ROSSINI, 2012). A 

decisão entre terceirizar ou fazer internamente é fundamental para a gestão de empresas 

modernas e está centrada na possibilidade de aumentar sua performance alavancando as 

capacidades dos fornecedores (KAM, CHEN, WILDING, 2011; MANI, BARUA, 

WHINSTON, 2013). 

A terceirização pode ser entendida como um processo de gestão através do qual as 

empresas concentram seus esforços nas atividades consideradas essenciais e transferem para 

terceiros, com os quais se estabelece relação de parceria, aquelas que não fazem parte do seu 

negócio principal (GIOSA, 2007). Druck e Franco (2008, p. 84) acrescentam a importância do 

trabalho humano nesse processo: 

 

[...] fala-se em atividade, em negócios, em produção etc., mas não se fala jamais em 

trabalho e em trabalhadores, que são exatamente os sujeitos principais que 

sustentarão as atividades, os negócios e a produção, transferida, externalizada, isto é, 

terceirizada. 

 

A característica principal desse processo está na identificação, por parte das 

empresas, do seu core business (GIOSA, 2007). Brandes, Lilliecreutz e Brege (1997) 

complementam que há três razões pelas quais as empresas optam pela terceirização: 

 

 Necessidade de focar na competência central da empresa: para tanto, faz-se 

necessário que se tenha um ponto de vista estratégico, fazendo com que a 

empresa foque no seu core business, ficando sob responsabilidade de terceiros a 

aquisição de recursos complementares. 

 

 Eficiência de custos: um terceiro consegue fornecer um produto ou serviço com 

custo reduzido ao comparar com o custo se o mesmo fosse produzido 

internamente. 

 

 Problemas financeiros: nesse caso, faz-se necessário que a empresa repasse o 

domínio que exerce sobre determinados recursos para organizações externas. 
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A terceirização geralmente acontece no interior de empresas que são pressionadas 

por mudanças estruturais como redução do quantitativo da força de trabalho ou downsizing 

(redução dos níveis hierárquicos). O enxugamento do efetivo faz com que as empresas 

realizem mudanças em suas estruturas organizacionais e redistribuição do trabalho. Além 

disso, também cria oportunidades de surgimento de novas empresas, o que acaba por gerar 

novas oportunidades de emprego (ALVAREZ, 1996). 

Segundo Leiria, Souto e Saratt (1992), é comum de se observarem empresas que, a 

partir de determinado momento, optam pela terceirização, seja pelo cenário do mercado 

interno seja pelo do mercado externo, sendo que, dependendo de como a terceirização for 

implementada, ela pode trazer vantagens competitivas ou desvantagens para a empresa 

(contratante e contratada). Entre as vantagens, Giosa (2007) e Pagnoncelli (1993) citam as 

seguintes: 

 

 Desenvolvimento econômico tendo em vista a necessidade de criação de novas 

empresas para atender às demandas das empresas contratantes, havendo, com 

isso, aumento da oferta de empregos. 

 

 Especialização das empresas por tipo de serviço que será ofertado, fazendo com 

que elas sejam cada vez melhores no que definiram o que seria a atividade-fim, 

aumentando, com isso, a competitividade. 

 

 Busca constante pela qualidade do serviço prestado. A qualidade é a chave da 

sustentação do prestador de serviço e que garantirá a excelência empresarial. 

 

 Estabelecimento de controles de serviços prestados por parte das empresas 

contratantes como mecanismo de avaliação dos prestadores de serviço e para que 

se tenha claramente definida a responsabilidade de execução dos serviços 

contratados. 

 

 Implementação de programas de treinamento e de desenvolvimento de talentos 

humanos, criando ambiente propício para o surgimento de novas ideias. 

 

 Otimização de recursos. 

 

 Maior capacidade de adaptação às mudanças. 

 

 Agilidade nas decisões. 
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 Obtenção de vantagem com um menor custo de execução de determinado 

serviço, se comparado com os custos praticados quando o serviço era executado 

internamente. 

 

 Maior lucratividade e crescimento para as empresas ao focarem seus esforços nas 

suas atividades principais. 

 

Por outro lado, o processo de terceirização também pode trazer desvantagens e 

possui algumas barreiras ao seu pleno desenvolvimento. Não existe, na maioria dos casos, 

uma cultura de parceria, o que ocasiona uma ausência de integração entre as empresas. Além 

disso, há empresas pouco capacitadas e que não possuem expertise na prestação do serviço 

foco do contrato, assim como também não há grande oferta de mão de obra qualificada. 

Complementando, Figueiredo et al. (2007) citam as seguintes desvantagens do processo de 

terceirização: 

 

 Precarização do trabalho através da qual as empresas terceiras burlam as 

legislações trabalhistas não oferecendo garantias quanto ao pagamento de 

encargos trabalhistas. 

 

 Desequilíbrio na remuneração e benefícios concedidos entre os terceiros e 

efetivos. 

 

 Baixa qualidade dos treinamentos fornecidos aos profissionais terceirizados. 

 

 Baixa qualidade dos serviços prestados. 

 

Vale ressaltar entretanto que os autores sinalizam para um cuidado na associação 

direta entre terceirização, baixa remuneração e precarização do trabalho, pois no setor 

petróleo as diferentes etapas do cadeia produtiva são realizadas às vezes por empresas 

altamente especializadas e por profissionais bem qualificados. Sendo paradoxal, porque 

mesmo nessas condições, pode ou não haver trabalho em condições precárias. As 

considerações tecidas apontam que, para que o processo de terceirização tenha sucesso e para 

que as empresas envolvidas ganhem em produtividade, competitividade e qualidade, gerando 

lucro, é necessário que se estabeleçam parcerias. É necessário transformar o terceiro em 

parceiro.  

O conceito de parceria deve ser entendido como novo conceito de relação 

estabelecida entre empresas, através do qual o terceiro abandona sua posição tradicional e 
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passa a ser o sócio do negócio, num regime de confiança plena junto ao contratante. O que se 

espera de uma empresa verdadeiramente parceira é que ela ofereça um serviço com qualidade 

igual ou superior ao praticado pela empresa contratante, e que, além disso, o consiga executar 

com rapidez e qualidade exatamente como foi determinado em contrato. Além disso, as 

expectativas de ambos os atores devem ser claras e conhecidas, o relacionamento esperado 

entres eles deve ser recíproco e a comunicação deve ser ágil e periódica de forma que 

atendam às necessidades tanto das empresas contratadas quanto das contratantes. A empresa 

contratante deve ter certeza da competência da empresa contratada (GIOSA, 2007). 

De acordo com Pagnoncelli (1993), para transformar a empresa terceirizada em 

parceira, são necessárias quatro condições básicas, quais sejam: diálogo, convivência, 

confiança e identificação cultural. De acordo com o mesmo autor (1993, p.115), essas 

condições ficaram conhecidas como “degraus da parceria”, conforme figura a seguir. 

 

 
                                             Figura 1 - “Degraus” da parceria  
                                             Fonte: Adaptado de Pagnoncelli (1993, p.116) 

 

Alvarez (1996) relata que o estabelecimento de parceria entre empresas representa 

condição para transição do modelo tradicional de gestão para um novo modelo de gestão do 

qual a terceirização faz parte. Para tanto, é necessário haver interação entre as empresas 

contratada e contratante a ponto de superar o que está formalizado em contrato, onde são 

definidos preço, prazo de entrega e as especificações técnicas do serviço. Por outro lado, 

Elitzur, Gavious e Wensley (2009) relatam que as partes (empresas contratada e contratante) 

envolvidas no processo de terceirização agem de acordo com seus próprios interesses e 

somente irão cooperar caso sejam beneficiados.  

Apesar de o contrato de prestação de serviços conter as regras de como eles deverão 

ser executados e o que se espera da empresa contratada, não garante o sucesso da parceria 

interorganizacional. As relações estabelecidas entre empresas contratantes e contratadas vão 

além das especificações estabelecidas em contrato. Os requisitos contratuais representam os 
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elementos tangíveis do relacionamento. Há ainda os elementos intangíveis, como confiança, 

objetivos comuns e interesse recíproco (RUSSO, 2010; PAGNONCELLI, 1993). 

Por isso, é imprescindível haver diálogo entre as partes para que possam se conhecer, 

e que, através da convivência, a confiança possa ser estabelecida. Além disso, é importante 

que haja aproximação cultural, ou seja, as propostas das empresas não podem ser antagônicas 

(PAGNONCELLI, 1993). É a partir da parceria, ou seja, da formação de alianças que haverá 

cooperação entre diferentes empresas a fim de proporcionar benefícios mútuos entre elas. 

Alvarez (1996) complementa dizendo que pode haver parceria sem terceirização, mas o 

contrário não. Sendo a confiança um fator fundamental, deve haver justiça, valorização dos 

indivíduos, concorrência leal, o que obriga as partes a possuírem uma qualificação que supere 

as questões técnicas. Para Giosa (2007), a confiança é condição primordial para um bom 

relacionamento, uma vez que recursos são despendidos e informações confidenciais são 

partilhadas. Mesmo assim, ainda de acordo com o mesmo autor, as empresas contratantes 

devem tomar o máximo de cuidado na escolha do fornecedor e se atentar para o que o autor 

(2007, p. 51) chama de “doenças”, as quais devem ser sanadas para aumentar as chances de 

sucesso do relacionamento: 

 

 Mal de Gerson - caracterizado pelo fornecedor que quer levar vantagem em tudo. 

 

 Mentirose - caracterizado pelo fornecedor que mente informando que tem 

condições e capacidade para executar o serviço apenas para assinar contrato com 

a empresa contratante. 

 

 Irresponsabilite - caracterizado pelo fornecedor que, após assinar contrato com a 

empresa contratante, repassa para ela a responsabilidade de solucionar seus 

problemas. Isso acaba gerando um atraso na execução do serviço e aumento do 

custo do contrato, além da perda de confiança. 

 

 Incompentensão - caracterizado pelo fornecedor que por incompetência 

administrativa e/ ou técnica não consegue executar o serviço contratado, ou 

mesmo que o esteja executando, não consegue atingir os graus de qualidade e 

exigências requeridos. 

 

Ainda, de acordo com pesquisa realizada pela consultoria Coopers & Lybrand, 

conforme relata Pagnoncelli (1993), das 127 empresas participantes, 37% responderam que a 

maior dificuldade para o sucesso da terceirização residia no fato de o fornecedor não se 

adaptar à cultura organizacional da empresa contratante, conforme gráfico a seguir. 
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                                             Gráfico 1 - Principais dificuldades na prática da terceirização 

                                              Fonte: Adaptado de Pagnoncelli (1993, p.117) 

 

De acordo com Giosa (2007), para que haja parceria não deve existir dependência 

entre as empresas envolvidas e devem atuar como se fossem sócios em um mesmo negócio. A 

empresa contratada deve possuir um perfil desenvolvedor, ou seja, de querer fazer e de propor 

solução para os problemas. 

Portanto, para que haja parceria, é necessário haver mudança de cultura, de 

mentalidade interna às empresas. O modelo estabelecido deve ser o “ganha-ganha”, onde a 

empresa contratante ganha em produtividade e qualidade, e o terceiro, em lucro e aquisição de 

novos conhecimentos e técnicas (PAGNONCELLI, 1993). Não havendo formação de 

parcerias, uma determinada empresa sempre terá a intenção de tirar vantagem e de “se dar 

bem” em detrimento das demais. No lugar de um compromisso entre as partes, onde o método 

“ganha-ganha” é estabelecido e as empresas ganham em produtividade e competitividade, 

prevalece o método “ganha-perde” onde uma das partes tenta tirar vantagem da outra. Por 

isso, faz-se necessário o estabelecimento de parceria entre empresas para que os conflitos 

sejam sanados e não sejam observados comportamentos oportunistas, podendo contribuir para 

a perda de competitividade de empresas no cenário atual do mercado. 

Com relação ao surgimento e à disseminação do processo de terceirização, representa 

um fenômeno mundial nas sociedades capitalistas e, apesar de possuir características gerais as 

quais são visualizadas em todos os países nos quais é adotado, apresenta particularidades nas 

diferentes localidades onde se desenvolve (DIEESE, 2007).  

A prática da terceirização, mesmo sendo considerada como modelo de gestão da 

sociedade moderna, iniciou-se nos EUA logo após a eclosão da II Guerra Mundial. De 

vencedores da II Guerra Mundial, os EUA passaram então a abastecer os países que se 

encontravam com a economia fragilizada, o que corroborou a necessidade de aumento da 

produção industrial, e, diante da escassez de mão de obra provocada pela guerra, eles 

passaram a subcontratar atividades consideradas não essenciais. 
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Um exemplo clássico de subcontratação nos EUA ou outsourcing, como ficou 

conhecido, é o caso das empresas automobilísticas as quais transferem para terceiros a 

fabricação das peças, partes e componentes dos carros (PAGNONCELLI, 1993). Vale 

ressaltar que essa iniciativa de implementar a terceirização na indústria automobilística serviu 

de exemplo para países como Japão e Brasil. 

Além dos EUA, o Japão é um país onde o processo de terceirização também foi 

adotado como prática de gestão para reconstruir a economia interna e manter-se competitivo. 

A origem dessa motivação por mudanças no modo de produção japonesa encontra-se também 

na II Guerra Mundial, uma vez que, de acordo com Pereira (1995, p.74): 

 

Ao ter sua economia destruída ao final da II Guerra Mundial, com grande parte do 

seu parque industrial em ruínas e a sua produção industrial reduzida a um sétimo do 

nível obtido em 1941, o país enfrentava o seu maior desafio: reconstruir a nação. 

 

No caso do Brasil, a consolidação do modelo fordista foi considerada de acordo com 

Heloani (2006, p. 59) “incompleta e precária” por diversos fatores. O primeiro deles é que, 

apesar de ter ocorrido um processo de industrialização com a modernização do país, houve a 

instalação de indústrias no Brasil com controle exercido pelo capital externo. Ou seja, em 

nenhum momento houve uma preocupação do Estado em incentivar o desenvolvimento das 

indústrias nacionais. Enquanto o modelo fordista implementado, por exemplo, nos EUA tinha 

a premissa de aumentar a produtividade para reverter o lucro em aumentos salariais e 

alavancar o consumo, no Brasil esse mesmo modelo foi excludente, pois visou a beneficiar 

uma determinada parcela da sociedade que detinha poder de consumo.  

Além disso, as políticas salariais implementadas sempre tiveram como premissa a 

redução do poder aquisitivo da população, assim como na mentalidade dos empresários 

brasileiros o aumento de produtividade só se alcança mediante ações como: jornadas extensas, 

não pagamento de horas extras, instabilidade no emprego, salários baixos, entre outras 

(DRUCK, 1999). Ainda de acordo com a autora, durante o mandato do presidente Kubitschek, 

foi implementada a filosofia desenvolvimentista, o que fez com que o país atingisse sua 

maturidade para a modernização industrial, e o maior símbolo do fordismo foi aqui instalado: 

a indústria automobilística (DRUCK, 1999). 

O chamado “modelo japonês” ou toyotismo foi implementado após a II Guerra 

Mundial nas fábricas de automóveis Toyota. O Japão possuía condições propícias para 

desenvolver novas modalidades de gestão empresarial para alcançar a competitividade. 

Enquanto os mercados europeu e americano possuíam um mercado consumidor em expansão 
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influenciados pelos modelos de gestão taylorista e fordista, o mercado interno japonês se 

caracterizava pela pequena expansão da demanda, apesar de consumir produtos diversificados 

(PINTO, 2007). 

Algumas práticas foram adotadas no Japão, entre elas podem ser citadas: a formação 

de conglomerados conhecidos como Zaibatsu e a integração entre empresas para implementar 

os sistemas Just in time e Kanban (PEREIRA, 1995). Para que esse modelo fosse 

implementado, o processo de terceirização foi adotado tendo como premissa uma relação de 

complementaridade entre as grandes empresas e as pequenas e médias empresas. 

O Brasil também adotou práticas de gestão do trabalho do chamado “modelo 

japonês”, incluindo a terceirização, sendo possível identificá-las fortemente no período 

compreendido entre as décadas de 70 a 90. A década de 70, foi caracterizada pelos Círculos 

de Controle da Qualidade e a década de 80, após o período recessivo, foi marcada pelas 

práticas just in time e Programas de Qualidade Total, principalmente na indústria 

automobilística (DRUCK, 1999). A década de 90 foi marcada por uma política de abertura da 

economia brasileira para empresas e produtos estrangeiros. Por intermédio dessa abertura da 

economia, os brasileiros passaram a ter acesso aos produtos importados com qualidade 

superior aos produtos nacionais e no valor inferior ao praticado no mercado anterior a essa 

fase.  

O início da década de 60 é marcado pelo crescimento do déficit comercial nos EUA. 

Tendo em vista a pressão do capital sobre salários e emprego, os EUA decidem por 

desacelerar a economia, assim como são introduzidas novas tecnologias e há uma 

preocupação em reduzir custos e salários. A introdução de novas tecnologias gerou 

desemprego, o que ocasionou movimentos contra o processo de automação (HELOANI, 

2006).  

Esse cenário representou o início da crise do fordismo e foi agravada pela fuga dos 

trabalhadores de seus empregos por não aceitarem a pressão por redução salarial e as 

condições da organização do trabalho: ritmo intenso de trabalho e excesso de disciplina no 

interior das fábricas. A crise do fordismo também é motivada pela crise do petróleo, ocorrida 

em 1973, que segundo Heloani (2006, p.85): 

 

[...] leva o Japão e a Europa a sofrerem déficits comerciais. Como consequência, 

essas economias entraram em recessão (1974-1975). Durante esse período, os 

poucos aumentos salariais são compensados pelo desemprego, que implicou a 

redução do consumo. 
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O desemprego causado pela recessão citada anteriormente, a introdução de novas 

tecnologias, que causou a substituição da mão de obra operária pelas máquinas e a não 

aceitação das condições de trabalho levando a postos de trabalho sem ocupação operária, 

tiveram como consequência a queda do fordismo. De acordo com Heloani (2006, p. 86), 

“Chegava ao fim o primado fordista de investir para aumentar a produtividade e repassá-la 

aos salários”. Chegava ao fim a cultura da produção e consumo em larga escala.  

De acordo com Antloga e Mendes (2009), posterior à reformulação do capitalismo, o 

toyotismo, ou modelo japonês, é estruturado. Esse modelo pressupõe trabalho em equipe, 

maior número de tarefas em um menor espaço de tempo, com um quadro de funcionários 

reduzido e gastos baixos. Iniciam-se então, os processos de terceirização, nos quais o 

trabalhador recebe para, entre outras coisas, pensar para a empresa. O Japão é um país onde o 

processo de terceirização na produção industrial é mais enraizado, pois utiliza um grande 

número de fornecedores formados por micro, pequenas e médias empresas. Cada empresa 

foca seu negócio no que é estratégico e passa a uma fornecedora a execução da atividade-

meio. A relação entre essas empresas é de parceria, o que se espera que proporcione um bom 

desenvolvimento no que tange à qualidade, produtividade e competitividade. 

De acordo com Aguiar (2012), as transformações que ocorreram no mundo do 

trabalho, oriundas do processo de globalização da economia, acarretaram mudanças não só na 

organização do trabalho, mas também levaram a uma necessidade das empresas proverem 

mudanças internas para se manterem atuantes no mercado. Durante a década de 70, o 

chamado “modelo japonês” ganhou expansão mundial, inclusive no Brasil, que adotou a 

terceirização, tendo em vista o sucesso e a hegemonia na economia japonesa ao adotar esse 

processo como modelo de gestão. Já a década de 90 foi marcada pela política neoliberal 

implementada pelo governo Collor de Mello, diante do discurso de modernizar o país e inseri-

lo na nova ordem mundial do processo de globalização. Essa política neoliberal, sendo 

caracterizada pela abertura da economia aos produtos estrangeiros, possui como bases a 

redução de alíquotas dos mesmos e a privatização das empresas estatais apoiada nos pilares de 

eficiência, qualidade e produtividades, os quais, por serem inerentes ao setor privado, seriam 

responsáveis por garantir a competitividade dessas empresas (MARTINS, 2005; DRUCK, 

1999). Por outro lado, Alvarez (1996) e Leiria, Souto e Saratt (1992) relatam que não foi 

apenas na década de 90 que a terceirização surgiu no Brasil. Esse processo iniciou-se aqui 

ainda na década de 50, através da indústria automobilística. As fábricas de automóveis 

adquiriam peças de terceiros e, com isso, passaram a focar na atividade de montagem de 

automóveis. 
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Segundo Druck (2008), nos últimos 15 anos, foi possível observar um crescimento 

das terceirizações. Primeiramente, sua propagação pôde ser observada no setor público e nas 

empresas estatais, tendo em vista as políticas neoliberais adotadas pelos sucessivos governos, 

que acabaram por suspender os concursos públicos fazendo com que fossem adotadas 

estratégias para sanar a necessidade por mão de obra, como: contratação de estagiários, 

cooperativas e a transferência de serviços públicos para o setor privado. 

Vale ressaltar que a propagação do processo de terceirização ocorreu com a criação 

da lei 8.666/ 93, também conhecida como a lei das licitações que estabelece normas gerais 

sobre licitações e contratos administrativos no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, e com a regulamentação dessa prática prevista pela súmula 

331 do Tribunal Superior do Trabalho (LEIRIA, 2006).  

No Brasil, há duas modalidades de terceirização. A primeira delas tem como 

premissa a produtividade, qualidade e competitividade. Ela é oriunda de países 

industrializados, sendo o estabelecimento de parceria o ponto chave para o sucesso da relação 

e para o alcance dos objetivos. Já a segunda modalidade, a mais comum de se observar no 

país, preza unicamente pela redução de custos. A redução de custos é vislumbrada com a 

redução da mão de obra. Não existe o estabelecimento de parcerias e a desconfiança está 

sempre presente (DRUCK, 1999; FARIA, 1994).  

Ao se estabelecer no Brasil como mecanismo de escolha para a redução de custos, o 

processo de terceirização acabou acarretando precarização das condições de trabalho e 

emprego, aumento da intensidade do ritmo de trabalho e aumento da concentração de tarefas 

(DRUCK, 1999; DRUCK, FRANCO, 2008).  

A terceirização vista como um mecanismo de complementariedade é válida e 

pertinente. Porém, em países nos quais esse processo se estabeleceu como uma forma de 

reduzir custos, a terceirização trouxe mais desvantagens do que vantagens. Isso é facilmente 

percebido no Brasil, onde essa prática visa à exploração de uma empresa pela outra, e não à 

parceria. A desconfiança e a cultura de querer tirar vantagem em tudo predominam na relação 

interempresas (MARTINS, 2005; DRUCK, 1999). Com relação à redução de custos, de 

acordo com Alvarez (1996), a terceirização possui outro fator de insucesso que é o 

imediatismo do empresariado brasileiro, que vislumbrando resultados em curto prazo, não 

consegue realizar um planejamento para sua implementação e, com isso, os valores 

necessários para o sucesso não são implementados, são postos de lado.  

A terceirização em países como EUA e Japão apresentou um processo de 

desenvolvimento diferente do Brasil. A terceirização nos dois primeiros países exemplificados 
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foi pautada na definição do que seria estratégico, ou seja, o que deveria ser executado 

exclusivamente pela empresa e o que seriam as atividades-meio e que, portanto, poderiam ser 

repassados para outras empresas. Focando seu negócio em atividades estratégicas, as 

empresas ganham em competitividade, pois acabam se especializando em determinado ramo 

de atividade.  

No caso do Brasil, a proposta de terceirização se deu de forma diferente. O modelo 

adotado foi o do “ganha-perde” e no lugar da parceria estabeleceu-se a desconfiança e o 

confronto, ficando conhecido criticamente como “outsourcing tupiniquim”. O objetivo 

principal do modelo no Brasil é reduzir custos com os trabalhadores, ou seja, na folha de 

pagamento (FARIA, 1994). 

Corroborando o que foi exposto, de acordo com pesquisa realizada pela Coopers & 

Lybrand, das 127 empresas consultadas, 96 terceirizavam alguma de suas atividades. De 

acordo com as respostas, das 96 empresas que responderam ao questionário, 40% apontaram a 

redução do quadro de pessoal como principal vantagem da terceirização (PAGNONCELLI, 

1993). 

Portanto, percebe-se que, baseado nos resultados oriundos das respostas dos 

entrevistados, a cultura empresarial no Brasil é terceirizar para reduzir custos, sendo que essa 

redução de custos sempre recai sobre o trabalhador da empresa contratante, uma vez que visa 

à redução do quantitativo de funcionários e da folha de pagamento. A terceirização trará, 

como consequência, uma redução de custos, porém essa não pode ser a razão para adotar essa 

prática. Todo processo de terceirização precisa ser planejado e estar alinhado ao planejamento 

estratégico da empresa. Portanto, a redução de custos será possível desde que a decisão por 

terceirizar seja a melhoria da qualidade, da produtividade e, principalmente, o foco naquilo 

que a empresa considera estratégico e no qual se tornou especialista. 

Nesse contexto, vale ressaltar que, em 2015, foi aprovado projeto de lei 4330/2004, 

que regulamenta contratos de terceirização no mercado de trabalho e atinge empresas 

privadas, empresas públicas, sociedades de economia mista, produtores rurais e profissionais 

liberais. Atualmente, é a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho que determina que a 

terceirização no Brasil só deve ser realizada para as atividades-meio. Por outro lado, esse 

projeto de lei envolve quatro polêmicas: a abrangência das terceirizações tanto para as 

atividades-meio quanto para as atividades-fim; obrigações trabalhistas serem de 

responsabilidade somente da empresa terceirizada – a contratante tem apenas de fiscalizar; a 

representatividade sindical, que passa a ser do sindicato da empresa contratada e não da 

contratante; e a terceirização no serviço público. Todos esses aspectos podem vir a trazer 
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mudanças significativas para o processo de terceirização, fazendo com que a fiscalização de 

contratos ganhe mais visibilidade. Assim, estudar a organização do trabalho de fiscais de 

contrato é de extrema importância para que se possam elencar os aspectos considerados como 

fonte de sofrimento para o trabalhador corroborando negativamente para a baixa qualidade da 

gestão e contratos.  

 

2.2 A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E OS PROCESSOS DE SOFRIMENTO DO TRABALHADOR 

 

É comum o significado da palavra trabalho conduzir à relação entre emprego-salário, 

sendo através do emprego que o trabalhador desenvolve uma atividade para o empregador e 

recebe em troca um salário. Nesse caso, o trabalho está relacionado diretamente à produção de 

mercadorias, além de fornecimento de serviços, através do emprego de força de trabalho para 

responder às necessidades do capital. Por outro lado, o trabalho também pode ser considerado 

um processo através do qual transforma a natureza e, ao mesmo tempo, a si mesmo 

adquirindo novas habilidades e novos conhecimentos para satisfazer suas necessidades. Pode 

ser entendido como um modo de inserção social por promover a interação humana, no saber e 

no fazer humanos, agir frente às situações de trabalho, o que leva o trabalhador a pensar, 

sentir, criar e inventar (AGUIAR, 2012; MAISSIAT, 2013). 

Por outro lado, Schwartz e Durrive (2010) afirmam que esse conceito de trabalho 

relacionado à atividade operária, ou seja, a ligação do homem operário às máquinas no 

ambiente fabril tem se modificado desde os anos 1980. A relação da atividade humana 

comandada por ritmos, por ambientes materiais, passou por mudanças. Ou seja, a partir dos 

anos 1980 foi possível observar formas clássicas de trabalho entrarem em declínio dando 

lugar a novas formas de atividade humana, como, por exemplo, o setor de serviços.  

Dessa forma, o trabalho, mesmo numa concepção de realização de atividade em troca 

por dinheiro, é, de acordo com Schwartz e Durrive (2010), uma forma específica de algo mais 

geral, a atividade humana a qual, de acordo com Zarifian (2001), se reposiciona no confronto 

com eventos caracterizados por situações inesperadas, imprevistas que ocorrem no ambiente 

de trabalho e que podem comprometer a realização das atividades por parte dos trabalhadores. 

Dessa forma, trabalhar é estar em expectação de eventos e, mais ainda, enfrentá-los de forma 

que o trabalhador consiga prosseguir com o processo produtivo (ZARIFIAN, 2001). 

Baseado no exposto, nenhum trabalho pode ser visto como uma sequência de ações a 

serem desenvolvidas pelo trabalhador, não pode ser considerado como algo automático, 

padronizado ou algo que o trabalhador faz sem pensar. Ou seja, para que o trabalhador 
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consiga atingir os objetivos propostos pela organização, ele precisa se afastar das prescrições 

para dar início ao processo de interpretação culminando com a elaboração da organização do 

trabalho real (DEJOURS, 2004). De acordo com Schwartz e Durrive (2010), toda atividade 

humana envolve a negociação de normas existentes anteriormente à própria atividade, 

constrangendo os trabalhadores e permitindo que eles desenvolvam sua atividade singular 

através da renormatização. Independentemente da situação, uma negociação sempre será 

iniciada, uma vez que todo trabalhador tenta recompor o meio de trabalho em função do que 

ele é e como deseja que o ambiente que o circunda seja. Vale ressaltar que essas normas são 

representadas por manuais, regras, prescrições, procedimentos definidos pela própria 

organização e dificilmente levam em consideração os trabalhadores que são os responsáveis 

por realizarem as atividades.  

De acordo com Schwartz e Durrive (2010), esse debate de normas ilustra a diferença 

entre o trabalho prescrito (tarefa) e o trabalho real (atividade). Segundo Daniellou, Laville e 

Teiger (1989), a separação entre trabalho prescrito e trabalho real se refere à separação entre a 

concepção e a realização. Ainda de acordo com os mesmos autores, trabalho prescrito 

corresponde às tarefas definidas, à maneira como o trabalho deve ser realizado. Por outro 

lado, nem sempre corresponde ao trabalho real, ou seja, a forma como o trabalhador realiza as 

atividades. Vale ressaltar que, de acordo com Vieira, Barros e Lima (2007) nem mesmo a 

descrição de uma função equivale àquilo que realmente é feito pelo trabalhador para alcançar 

os objetivos determinados. 

Corroborando o exposto, Falzon (2007) descreve que existe uma distinção relativa à 

tarefa no tocante aos conceitos de tarefa explícita, tarefa implícita, tarefa compreendida, tarefa 

apropriada e tarefa efetiva. Por tarefa explícita, entende-se que é aquela oficialmente prescrita 

e divulgada pela empresa. Já a tarefa implícita representa o que é esperado que seja realizada 

pelo trabalhador. A tarefa compreendida é o que o trabalhador pensa que lhe foi solicitado 

para realizar e a apropriada é a tarefa definida pelo trabalhador. Por último, a tarefa efetiva é o 

resultado da aprendizagem do trabalhador e é representada por seus objetivos e restrições 

definidas por ele mesmo. 

Conforme relatam Campos e David (2011) e Alencar e Ota (2011), a separação entre 

a concepção e a realização representa uma característica do modelo de gestão taylorista, ainda 

mantido pelas atuais formas de organização do trabalho, impondo exigências diversas aos 

trabalhadores, como rapidez, antecipação aos problemas, atendimento aos procedimentos 

definidos pela organização e às exigências do mercado. 
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Vale ressaltar que a concepção diz respeito à tarefa prescrita e a realização à 

atividade real de trabalho, sendo que o hiato existente entre ambas não está relacionado 

apenas às relações de poder, podendo ser visualizado também no modo operatório, no 

ordenamento de gestos, no engajamento dos corpos. Por outro lado, apesar de haver esse 

intervalo entre o prescrito e o real, a própria organização do trabalho é repleta de contradições 

e cada situação imprevista acaba levando a uma nova prescrição. Sendo assim, a elaboração 

da organização do trabalho real implica o distanciamento do que está prescrito para dar início 

à atividade de interpretação e ajuste (DEJOURS, 2004). No trabalho real, os trabalhadores 

recorrem às suas experiências a fim de se anteciparem às variabilidades que não foram 

previstas no ato de prescrição do trabalho, uma vez que os responsáveis pela prescrição do 

trabalho não possuem conhecimento sobre essas possíveis variações. Elas requerem do 

trabalhador o uso de seu corpo e de sua mente, de modos operatórios, para que ocorram as 

constantes regulações do trabalho para atingir os objetivos fixados. Assim, o trabalho passa a 

ser entendido não apenas como a realização da tarefa prescrita, mas focalizada na atividade 

humana (ALMEIDA, NEVES, SANTOS, 2010). 

Na organização do processo de trabalho, podem-se citar pelo menos três elementos: o 

conteúdo do trabalho (o que deve ser feito), o método do trabalho (como deve ser feito) e as 

relações interpessoais (hierarquia, cooperação, poder, competitividade, entre outras). As 

diferentes formas de articulação desses elementos irão configurar diferentes modelos de 

organização do trabalho (AGUIAR, 2012). Dependendo da forma como esses elementos serão 

articulados, modelos de organização do trabalho centrados apenas na individualização e 

avaliações quantitativa e objetiva do trabalho poderão ser adotados, acarretando 

possivelmente aspectos não saudáveis no ambiente de trabalho.  

De acordo com Dejours (2004), todo trabalho é criação do novo, ou seja, é uma 

atividade que exige o funcionamento do corpo todo para que as insuficiências, as 

contradições, os modos operatórios definidos sejam superados. Entre a tarefa (o que deve ser 

feito) e a atividade (o que realmente se faz) há, por parte dos trabalhadores, um ajuste dos 

objetivos propostos. Para que ocorra o ajustamento da organização do trabalho prescrito, é 

necessário que haja, por parte das relações sociais estabelecidas entre os trabalhadores, 

iniciativa, criatividade. Além disso, é importante que haja cooperação caracterizada pela 

vontade das pessoas de trabalharem juntas para superarem os conflitos que, porventura, 

surjam. Ou seja, a cooperação só será efetiva se os trabalhadores demonstrarem desejo de 

cooperar uns com os outros. Por outro lado, para que haja cooperação é necessário que seja 
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estabelecida confiança entre os trabalhadores e destes com os líderes, ou seja, construção de 

acordos, normas e regras que definem a maneira como o trabalho deverá ser realizado.  

Assim, o trabalhador diante de uma situação inesperada, que poderá comprometer o 

atingimento dos objetivos propostos, precisa tomar iniciativa e se responsabilizar em 

implementar ações que irão combatê-la. Além disso, sempre que essas situações inesperadas 

tornam-se complexas ou ultrapassam a ação ou o saber de um indivíduo, o trabalhador se vê 

obrigado a mobilizar um coletivo de trabalho, uma rede social no ambiente de trabalho para 

que, juntos, possam definir ações necessárias de enfrentamento. O enfrentamento de eventos 

requer novos comportamentos e novas atitudes e, portanto, a comunicação torna-se 

fundamental. É através da comunicação que os trabalhadores compartilham objetivos e 

normas e se ajustam para o trabalho em grupo. Dessa forma, comunicar-se é entender os 

problemas existentes e as obrigações de cada membro da equipe, assim como sua 

interdependência e complementaridade; avaliar os efeitos da ação de cada um sobre os demais 

membros da equipe; chegar a um acordo no tocante à organização das ações e acesso 

igualitário à informação para o exercício do trabalho profissional (ZARIFIAN, 2001).  

Sendo assim, a competência profissional, centrada no binômio motivação e 

comportamento requerido para fazer frente às situações inesperadas, não pode ser incluída no 

trabalho prescrito. Ela é propriedade particular do indivíduo sendo caracterizada por enfrentar 

as situações inesperadas que poderão comprometer o andamento das atividades (ZARIFIAN, 

2001).  

Com relação à competência profissional do fiscal de contrato, Leiria (2006) relata 

que ela é caracterizada pela habilidade de negociação, criatividade, atuação interdisciplinar, 

liderança e comportamento transparente. No tocante à criatividade, o autor relata que cabe ao 

profissional propor novas alternativas para suprimento de demandas buscando soluções com 

ganhos mútuos para contratados e contratantes. Referente à interdisciplinaridade, o 

profissional deve possuir habilidades de comunicação com diversos públicos por ser um elo 

entre as diversas áreas presentes em qualquer processo de contratação. Além disso, deve 

possuir conhecimento estratégico de como a empresa funciona (o que faz, seus valores e 

objetivos), conhecimento sobre composição de custos, especificações técnicas de contratação 

e Direito. Ser líder não significa ter pessoas como subordinadas, mas sim exercer influência 

sobre pessoas e processos. Possuindo a competência de liderança, o fiscal de contrato 

estabelece uma série de padrões e negocia com seus parceiros (internos e externos). O 

comportamento transparente é importante para deixar claro para a empresa contratada a razão 

que o levou a premiar ou punir um ou outro fornecedor. A falta de transparência pode causar 



 

 

45 

desconfiança, rejeição e descumprimento contratual. Por trabalhar em ambientes de intenso 

conflito, o fiscal de contrato deve apresentar uma competência profissional conciliadora e 

firme. Leiria (2006) relata que, além da competência desejável, o profissional deve ter tempo 

disponível para se dedicar a essa nova atribuição, assim como ter disponível uma 

infraestrutura adequada à sua disposição.  

Por outro lado, de acordo com Paiva (2013) o fato de uma pessoa possuir as 

qualificações necessárias para um determinado trabalho não garante que elas sejam realmente 

utilizadas e, consequentemente, que se realize a atividade produtiva pretendida. Deste modo, 

conceitos que relacionam competência a “um saber”, “uma habilidade”, “um conhecimento” 

ou, ainda, “uma atitude”, estão alinhados às qualificações e não às competências do sujeito, e 

podem capacitá-lo a realizar uma série de atividades, porém não garante que elas sejam 

efetivamente “entregues”. Tendo em vista o quadro conceitual apresentado, a competência 

profissional não pode ser considerada como integrante de um posto de trabalho, não podendo 

ser incluída no trabalho prescrito. Portanto, para que o fiscal de contrato aprimore ou utilize 

suas competências profissionais no enfrentamento dos eventos e na solução dos problemas 

gerados, é imprescindível que ele encontre meios no ambiente de trabalho que favoreça essa 

condição. Zarifian (2001) relata que competência se refere a assumir a responsabilidade pela 

avaliação da situação inesperada e implementar ações para corrigi-la. Para tanto, o trabalhador 

mobiliza um conhecimento prévio em função da situação o qual também pode aumentar ou 

sofrer modificações quanto maior for a exploração dessa situação de trabalho. Por fim, 

competência implica mobilizar rede de atores diante de situações em que o trabalhador precise 

de competências que não possui e de auxílios que irão ratificar sua tomada de iniciativa. 

De acordo com Falzon (2007), o principal meio para construir competências é a 

formação. O termo formação deve ser aqui considerado em sentido amplo e não relacionado, 

exclusivamente, à formação do tipo escolar. Nesse sentido, ele inclui tanto a aprendizagem 

intencional quanto a não intencional, ou seja, “aprender fazendo” através da imitação de ações 

e com as verbalizações dos profissionais mais experientes.  

Conforme relatam Almeida, Neves e Santos (2010), diante das variabilidades 

encontradas em toda atividade real, os sujeitos realizam uma colaboração entre si, dando 

novas formas ao trabalho e inventando diferentes maneiras de articular-se a ele para evitar 

incoerências e incompreensões entre os trabalhadores. Para isso, constroem determinados 

“contratos sociais” entre si que garantam a produtividade e o reconhecimento pelo seu 

trabalho. Esses acordos são construídos e constituídos nas forças propulsoras das relações de 

confiança, estabelecidas no âmbito das organizações de trabalho, bem como na realização das 
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atividades. Em contrapartida a essa mobilização dos trabalhadores, é necessário que haja uma 

retribuição: reconhecimento no sentido de constatação da insuficiência da organização do 

trabalho prescrito e das contribuições dos trabalhadores no sentido de ajustá-la, assim como 

reconhecimento no sentido de gratidão em relação a essas contribuições evitando a 

paralisação do processo (DEJOURS, 2004). Além disso, é necessário que o trabalhador 

obtenha um retorno no tocante ao trabalho que está sendo realizado, ou seja, se o que ele está 

produzindo faz com que os objetivos definidos sejam alcançados. Saber que um trabalho que 

realizou foi exitoso e que colaborou de forma positiva no alcance dos objetivos por parte da 

organização, é um aspecto que impulsiona o profissional à atividade. Não possuir um retorno 

sobre a efetividade de sua produção, não motiva o trabalhador a continuar criando e 

investindo em sua atuação. De forma similar, ter o retorno de que é necessário modificar no 

seu trabalho, pode gerar no trabalhador uma força direcionada à ação (CAVEDON; 

AMADOR, 2012). 

De acordo com Dejours (1992), o desenvolvimento de algumas patologias 

relacionadas ao trabalho se explica, antes de mais nada, por fenômenos de ordem histórica. 

Ele relata que a história da saúde dos trabalhadores pode ser dividida em três períodos: o 

século XIX e a luta pela sobrevivência; da primeira guerra mundial a 1968 e após 1968. O 

primeiro período é caracterizado por longas jornadas de trabalho diárias, salários baixos, falta 

de higiene, lutas operárias objetivando direito à vida, liberdade de organização e redução da 

jornada de trabalho. O segundo período é caracterizado pelo taylorismo, esgotamento físico e 

separação do trabalho manual do trabalho intelectual. As lutas operárias permanecem, porém, 

voltadas para a prevenção de acidentes, contra as doenças, para o acesso aos serviços de 

saúde, ou seja, para as melhorias das condições do trabalho. Por fim, o terceiro período é 

caracterizado pela luta contra a sociedade de consumo e alienação. Pela primeira vez, o 

trabalho passa a ser considerado como nocivo para a saúde mental. Ratificando a origem do 

sofrimento mental, Dejours (1992, p. 25) afirma que “ele resulta da organização do trabalho”.  

Em outro texto, Dejours, Dessors e Desriaux (1993, p.100) reafirmam essa ideia:  

 

[...] muito se tem estudado sobre as relações entre o que se passa “na cabeça das 

pessoas” e o que se passa em seus organismos. As doenças evoluem por avanços, 

por crises, e estas últimas não ocorrem ao acaso na vida das pessoas, mas, 

precisamente, quando alguma coisa de penoso ocorre na vida psíquica, na vida 

afetiva. Conhecem-se, assim, numerosos exemplos onde a doença física é 

desencadeada por ocasião de uma situação física insustentável, no momento em que 

o sujeito está, de certa forma, pressionado por um impasse psíquico. 
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As diversas transformações que ocorreram no mundo do trabalho, tendo em vista o 

surgimento de novas tecnologias e mudança nos meios de produção, promoveram mudanças 

nas formas de organização do trabalho, ocasionando novas exigências para o desenvolvimento 

das atividades. Conforme relatado por Maissiat (2013), os trabalhadores passaram a ser mais 

exigidos intelectualmente, a pensar, a tomar decisões, a trabalhar em equipe. Porém, nem 

sempre as organizações disponibilizaram meios para que os trabalhadores pudessem 

desenvolver as atividades com qualidade e eficiência, dentro do tempo imposto, causando 

mal-estar e sensação de trabalho mal feito. Corroborando o exposto, Silva e Ramminger 

(2014) afirmam que o trabalho sempre coloca os indivíduos frente a impasses. Se os 

trabalhadores não dispõem de recursos para ultrapassá-los, ou de meios para desenvolver tais 

recursos, estão em situação de atividade que pode ser fonte de sofrimento e desgaste. 

De acordo com Dejours, Abdoucheli e Jayet (2011), o trabalho pode ser considerado 

fonte de equilíbrio para uns e causa de fadiga para outros, tendo em vista os seguintes 

elementos:  

 

 O organismo do trabalhador não é o que os autores (2011, p. 24) chamam de 

“motor humano”. Ele está, a todo o momento, sofrendo estimulações internas e 

externas. 

 

 O trabalhador possui uma história pessoal caracterizada por seus desejos, 

aspirações, motivações, o que confere a cada um uma característica pessoal e 

única. 

 

 Cada trabalhador possui vias de descargas que não são as mesmas para todos e 

que participam da formação do que chamamos de personalidade. 

 

Assim, uma vez submetido a estimulações externas e/ou internas, o trabalhador 

dispõe de vias de descarga de energia, sendo as mesmas classificadas em: via psíquica, via 

motora e via visceral. Se um trabalho permite a descarga de energia, ele pode ser considerado 

equilibrante; por outro lado, se o trabalho causa o acúmulo de energia, ele passa a ser 

considerado fatigante, tornando-se fonte de tensão, ocasionando, possivelmente, o surgimento 

de patologias (DEJOURS, ABDOUCHELI, JAYET, 2011). 

A organização do trabalho possui relação direta com o adoecimento do trabalhador 

tendo em vista que determina se o trabalho é equilibrante ou fatigante. Uma organização do 

trabalho que permita ao trabalhador escolher seu modo operatório ou até mesmo sua 

mudança, sempre que necessário, adaptando-o a sua necessidade, faz com que o trabalho se 

torne um meio de relaxamento, favorecendo a descarga de energia acumulada e evitando, 
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consequentemente, o adoecimento do trabalhador. Por outro lado, organização do trabalho 

rígida, que não permite ao trabalhador criar, mudar, escolher, não viabilizará a descarga de 

energia acumulada, podendo ocasionar, consequentemente, o adoecimento do trabalhador 

(DEJOURS, ABDOUCHELI, JAYET, 2011; DEJOURS, DESSORS, DESRIAUX, 1993). 

Dejours, Abdoucheli e Jayet (2011) complementam relatando que o conflito que opõe o 

desejo do trabalhador à organização do trabalho rígida pode ser considerado fonte geradora de 

adoecimento no trabalho por não permitir o livre arbítrio do trabalhador, domesticando-o e 

forçando-o a agir conforme a vontade de outro (empregador). 

Serafim et al. (2012) relatam que as condições, a organização e as relações sociais de 

trabalho são indicadores que exercem papel fundamental para a saúde dos trabalhadores, 

contribuindo para a ocorrência de vivências de bem-estar ou de mal-estar dos trabalhadores e 

de riscos de adoecimento. Trabalhadores que estão submetidos a um tipo de trabalho 

desmotivador e com pouco potencial de aprendizagem apresentam maior predisposição ao 

adoecimento, mas quanto maior o nível de apoio existente entre os colegas de trabalho e os 

gestores, maior é a probabilidade de os trabalhadores conseguirem proteger a sua saúde. De 

acordo com Gomes e Oliveira (2013), os conflitos e as contradições vivenciadas pelo 

trabalhador no trabalho geram sofrimento psíquico que podem ser decorrentes da 

incompatibilidade entre a história individual do sujeito (representada por sonhos, desejos, 

necessidades, projetos, esperanças) e uma organização de trabalho que não considera o 

indivíduo em sua totalidade. O trabalhador estará sempre em busca do prazer tentando evitar 

e/ou amenizar o sofrimento para assim não ser vítima de adoecimento e de riscos à saúde. 

Para tanto, ele acaba desenvolvendo estratégias de defesa podendo ser individuais ou 

coletivas. 

Dessa forma, pode-se concluir que o trabalho pode atuar como mediador ou como 

desencadeador do processo de adoecimento do trabalhador. Por outro lado, o trabalhador, por 

não ser considerado um sujeito passivo nesse processo, constrói, conforme relata Dejours 

(1992), estratégias defensivas, individuais e coletivas, que funcionam como recurso para 

minimizar ou negar as situações negativas vivenciadas no ambiente de trabalho, causadoras, 

em potencial, de adoecimento do trabalhador.  

Nesse contexto, as defesas adotadas pelos trabalhadores, conforme relata Dejours, 

Abdoucheli e Jayet (2011), consistem em desprender-se de responsabilidades, não mais tomar 

iniciativas, deixando a cargo dos superiores hierárquicos a responsabilidade pelas decisões, 

ficando o trabalhador responsável apenas pela realização da atividade. Por outro lado, 

percebe-se uma atitude de segredo e de silêncio frente aos superiores hierárquicos e aos 
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próprios colegas de trabalho, conduzindo à ideologia de “cada um para si” e à desconfiança, 

interpretando tudo como hostilidade dos outros contra si próprio. Outra defesa consiste em 

passar por cima do superior hierárquico imediato, passando a informação ou demanda ao 

nível superior. Outra saída consiste em enfrentar o sofrimento no silêncio ou, até mesmo, 

evitar o conflito ou uma ocasião para que ele aconteça, não cumprimentando e não 

conversando com os colegas de trabalho. Outra defesa consiste na união de pessoas formando 

coletivos que disputam entre si acusando um ou outro grupo de incompetente. Por fim, uma 

outra forma de defesa é o privilégio conferido à ação, ao trabalho, consistindo em trabalhar e 

a solicitar cada vez mais trabalho, chegando à exaustão. Ao final, o trabalhador não pensa e 

não reflete mais, assim como não consegue perceber o quão nociva esta prática está sendo. 

Com relação às defesas individuais, Souza e Rozemberg (2013) citam como exemplo os 

afastamentos do trabalho, sejam por meio de licença médica ou por meio de acordos com a 

chefia. 

De acordo com Souza e Rozemberg (2013), os trabalhadores desenvolvem 

estratégias que, muitas vezes, burlam as regras definidas pela organização com o intuito de 

preservar a saúde. Apesar de o poder e o controle estarem no local de trabalho (a favor do 

corpo gerencial e do capital), os trabalhadores criam mecanismos para que se processem 

micronegociações que emergem dos próprios trabalhadores, sendo motivadas e conduzidas 

por eles. Segundo Monteiro et al. (2013), as estratégias defensivas adotadas pelos 

trabalhadores os levam a modificar a percepção da realidade, e culminam com a minimização 

das pressões e das fontes de insatisfação no trabalho que podem levar ao seu processo de 

adoecimento. 

Assim, ao prescrever a maneira como o trabalho deve ser realizado, a organização 

não se preocupa em levantar as inúmeras dificuldades que podem aparecer no cotidiano do 

trabalho. O trabalhador, por ser o responsável pela realização da atividade, é quem deve lidar 

com imprevistos. Dessa forma, a prescrição do trabalho nunca contempla a totalidade da 

realidade com que se depara o trabalhador.  

De acordo com Dejours, Abdoucheli e Jayet (2011), o trabalho deve funcionar como 

um mediador para a saúde. Quando a situação de trabalho, as relações sociais no trabalho e as 

escolhas gerenciais causam um constrangimento no sentido patogênico, o trabalho funciona 

como desestabilizador, fragilizando a saúde do trabalhador. Carreiro et al. (2013) 

complementam afirmando que a precarização do emprego, a falta de condições adequadas 

para o desenvolvimento do trabalho, a pressão advinda da gestão, a falta de autonomia para 
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resolver problemas no trabalho representam exemplos de fatores desencadeantes de 

adoecimento no trabalho. 

Campos e David (2011) complementam que o trabalhador vivencia o prazer quando 

também lhe é permitida a expressão da sua individualidade e da criatividade. Mesmo diante 

da separação entre o trabalho prescrito e o trabalho real, se existe a liberdade de negociação 

entre o sujeito e a organização do trabalho, o trabalho é ressignificado por meio da 

criatividade. Porém, quanto mais rígido o modelo de gestão do trabalho, menor é a 

possibilidade de os trabalhadores construírem estratégicas de defesa eficientes e eficazes para 

ajustar o prescrito ao real, o que potencializa, assim, o adoecimento no trabalho. Sendo assim, 

para entender o trabalho, seu sentido e suas repercussões, é preciso colocar no centro da 

discussão o saber dos trabalhadores. O conhecimento do trabalho real só é possível através 

dos trabalhadores, de sua experiência e do que sabem (VIEIRA, BARROS, LIMA, 2007).
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3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

3.1 A EMPRESA EM ESTUDO 

 

A empresa, objeto deste estudo, foi fundada em outubro de 1953 com a 

responsabilidade pela execução do monopólio estatal do petróleo para pesquisa, exploração, 

refino do produto nacional e estrangeiro, transporte marítimo e sistema de dutos. Atualmente, 

atua como uma sociedade anônima de capital aberto que opera de forma integrada e 

especializada na indústria de óleo, gás natural e energia. 

Conforme já mencionado, este estudo foi desenvolvido na gerência de SMS de uma 

Diretoria dessa empresa a qual tem uma atuação focada na implantação de projetos e 

empreendimentos de exploração e produção, e implantação de empreendimentos de Refino, 

Gás e Energia. Além disso, essa gerência deve assegurar o funcionamento do Sistema 

Tecnológico e garantir o cumprimento das obrigações de investimento em pesquisa e 

desenvolvimento e garantir a implantação de Projetos e Empreendimentos de grande porte do 

segmento da área de exploração e produção. Vale ressaltar que essa Diretoria possui seis 

grandes áreas sob sua gestão. A gerência de SMS é responsável por integrar e promover a 

gestão de SMS no âmbito dessa Diretoria, desdobrando políticas e diretrizes corporativas de 

SMS e monitorando sua conformidade e desempenho. 

Segundo o site de domínio público da própria empresa, ela possui como visão ser 

uma empresa integrada de energia com foco em óleo e gás que evolua com a sociedade, 

gerando alto valor e tendo capacidade técnica única. O Plano de Negócios e Gestão 2017-

2021 da empresa prevê investimentos de US$ 74,1 bilhões, sendo 82% deste valor para a área 

de Exploração e Produção. Nas demais áreas de negócios, os investimentos destinam-se, 

basicamente, à manutenção das operações e a projetos relacionados ao escoamento da 

produção de petróleo e gás natural. 

Visando à implementação desse Plano de Negócios e Gestão 2017-2021, a gerência 

de SMS acaba por implementar projetos, para as seis grandes áreas mencionadas, através da 

contratação de empresas. Esses projetos, mesmo não sendo estratégicos, são essenciais para a 

manutenção das atividades da Diretoria e, por consequência, da empresa foco do estudo.  

A contratação de terceiros é considerada uma estratégia utilizada pelas empresas 

modernas para se manterem competitivas. As empresas já não têm mais dúvidas quanto à 

importância de concentrar toda sua energia nas atividades-fim, ou seja, nas atividades 

consideradas estratégicas para a empresa. A ideia é que, concentrando os esforços nas 
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atividades-fim, as empresas ganharão em agilidade na tomada de decisão, o que se espera que 

leve à maior produtividade e qualidade do produto final, atendendo às exigências dos 

mercados internos e externos (LEIRIA, 1993). A terceirização, portanto, não pode ser vista 

apenas como uma estratégia adotada para a redução de custos, mas aquela que viabiliza a 

conquista de novos mercados. 

O Gráfico 3 retrata a situação da empresa foco deste estudo, a qual, mediante 

estratégia de terceirização, aumentou significativamente o quantitativo de funcionários 

terceirizados no período de 1995 a 2005. Vale ressaltar que as décadas de 80 e 90 foram um 

período de crescimento do processo de terceirização devido à abertura da economia brasileira 

como estratégia de modernização e ao fato dos concursos públicos estarem suspensos por 

decisão do governo que presidia o Brasil. 

 

 
                                 Gráfico 3 - Evolução de efetivo e dos terceirizados (1995 a 2005) 

                                  Fonte: DIEESE (2006) 

 

Complementando os dados aqui apresentados, o Gráfico 4 retrata a evolução do 

quantitativo de terceirizados em comparação com o dos empregados da empresa no período 

de 2006 a 2014. Pela análise do gráfico, pode-se perceber que, tendo em vista o elevado 

quantitativo de terceiros em detrimento do dos empregados, que o processo de terceirização 

encontra-se fortemente enraizado na cultura dessa empresa. Apesar dos dados acima 

apresentados, desde dezembro/2013 já foram demitidos mais de 120.000 funcionários 

terceirizados que prestavam serviço na empresa foco deste estudo, a partir do 

desencadeamento da operação lava jato, em curso entre Ministério Público e Polícia Federal, 

além da crise mundial relacionada à queda do preço do barril do petróleo e alta do dólar. 

Como consequência desse cenário, a empresa cancelou inúmeros projetos de investimento e 

possui proposta de venda de ativos o que contribui ainda mais para elevar as demissões e a 

taxa de desemprego no país. Como efeito cascata, as empresas prestadoras de serviço também 
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sofreram consequências negativas de todo esse cenário de incerteza, fazendo com que 

reduzissem investimentos e optassem pelas demissões em massa. 

Mesmo assim, independente desse cenário, a gestão de contratos ainda faz-se 

necessária para que não acarrete prejuízos financeiros para a empresa foco deste estudo. Vale 

ressaltar que esses dados foram extraídos do site de domínio público da empresa.  

 

 
                          Gráfico 4 - Evolução de empregados próprios e terceirizados (2006-2014) 

                           Fonte: Relatório de sustentabilidade da empresa foco desse estudo 

 

3.2 A ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

 

As considerações tecidas no capítulo 2, Referencial Teórico, apontam que, para o 

sucesso do processo de terceirização, faz-se necessário um planejamento de sua 

implementação na empresa, a mentalidade interna às empresas deve ser alterada, ou seja, o 

terceiro deve ser visto como parceiro e este deve estabelecer uma relação de confiança com a 

empresa contratante. Não deve haver a cultura do “ganha-perde”, onde uma empresa deseja se 

beneficiar sobre a outra. Para tanto, é necessária que seja implementada uma gestão de 

contrato de forma que nenhuma empresa seja prejudicada. A atuação do fiscal de contrato, 

nesse processo, é de extrema importância para garantir o cumprimento dos requisitos 

acordados. 

Tendo em vista o crescimento da terceirização no Brasil, o processo de fiscalização 

de contratos tornou-se mais crítico não só pela diversidade e complexidade de serviços 

contratados, mas, principalmente, pela necessidade de rigor e responsabilidade no tocante à 

atuação profissional dos fiscais. O acompanhamento do contrato e sua fiscalização eficiente e 

eficaz representam instrumentos imprescindíveis na defesa do interesse das empresas 

contratadas e contratantes.  
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A fiscalização de contratos abrange atividades de planejamento, gestão de interface 

com diversas disciplinas, acompanhamento e verificação de atendimento de requisitos 

contratuais, medições, avaliação de desempenho da empresa contratada e encerramento 

contratual. Os contratos celebrados entre as empresas contratante e contratadas contêm 

cláusulas que estabelecem como o serviço deverá ser realizado, as obrigações das partes 

envolvidas, os motivos que poderão levar ao fim do contrato, entre outras. 

A empresa, foco deste estudo, possui um programa de formação e atualização de 

gerentes e fiscais de contratos que define as seguintes atribuições do fiscal de contrato: 

 

 Inteirar-se de todas as cláusulas do contrato e seus anexos, cumprindo as 

obrigações contratuais da organização e exigindo da contratada o cumprimento 

de todas as obrigações contratuais dela. 

 

 Aprovar o planejamento/programação dos serviços, preparado pela contratada. 

 

 Manter canal de comunicação com o preposto (representante da contratada para a 

organização). 

 

 Manter o sistema de acesso às instalações atualizado com as informações sobre 

os empregados terceirizados. 

 

 Orientar a contratada sobre os procedimentos de segurança para acesso à área. 

 

 Emitir os pedidos para os serviços a serem realizados. 

 

 Acompanhar fisicamente e diariamente o cronograma contratual, fiscalizando a 

qualidade dos serviços e registrando as ocorrências. 

 

 Registrar e comunicar ao gerente do contrato ocorrência que suscite multa ou 

rescisão contratual (o registro deve conter todas as reclamações, impugnações e 

quaisquer outras informações consideradas relevantes pela fiscalização ou pela 

contratada, com clara identificação dos signatários). 

 

 Realizar as medições dos serviços executados de acordo com os pedidos, 

entregando os documentos para aprovação do gerente do contrato. 

 

 Verificar indicadores de SMS, qualificação da mão de obra contratada e outros 

aspectos de desempenho de pessoal e de equipamentos da contratada, e emitir seu 

respectivo (Boletim de Avaliação de Desempenho (BAD). 
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 Solicitar mensalmente à contratada a comprovação de recolhimento do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da contribuição para o Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS) referente aos terceirizados alocados no 

contrato, garantindo compatibilidade com a folha de pagamento anexada à Guia 

de Previdência Social. 

 

 Reunir-se periodicamente com a contratada e o gerente do contrato para avaliar a 

satisfação plena do objeto contratual, e gerar planos de ações corretivas, se for o 

caso. 

 

 Comunicar à contratada eventuais retificações do cronograma inicial, desde que 

previstas contratualmente, e mediante formalização de ciência da contratada 

quanto aos novos prazos. Emitir o Termo de Recebimento Definitivo (TRD) ao 

final do contrato. 

 

 Participar de auditorias internas de contrato. 

 

Com relação aos gerentes de contrato, eles possuem as seguintes atribuições: 

 

 Nivelar os conhecimentos e a interpretação das cláusulas do contrato e de seus 

anexos com o corpo de fiscalização. 

 

 Aprovar cadastramentos, alterações e outras liberações referentes ao contrato nos 

sistemas da empresa. 

 

 Divulgar o serviço contratado para clientes internos. 

 

 Garantir o cumprimento das obrigações contratuais pela contratante. 

 

 Supervisionar a fiscalização do contrato, ocorrências de execução, cumprimento 

de cronograma, e indicadores de SMS e de qualificação da mão de obra 

terceirizada. 

 

 Conferir documentos comprobatórios do recolhimento das contribuições 

previdenciárias e do cumprimento das exigências de SMS e outras obrigações 

legais. 

 

 Analisar, juntamente com a Contratada, seus eventuais boletins de avaliação de 

desempenho (BAD) que apresentem resultado insatisfatório, e obter plano de 

ações corretivas. 

 

 Aplicar sanções contratuais. 
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 Aprovar os BAD e as medições dos serviços emitidos pela fiscalização, para 

liberação dos pagamentos. 

 

 Autorizar subcontratações quando previstas contratualmente. 

 

 Providenciar assinatura do termo de recebimento definitivo (TRD – declaração 

das partes, ao final do contrato, de que todas as obrigações contratuais foram 

cumpridas, não restando qualquer pendência a ser reclamada pela contratada 

junto à contratante). 

 

 Indicar eventuais retenções de pagamento e liberá-las após a assinatura do TRD e 

viabilizar a solução de pendências que impeçam a confirmação do TRD no 

sistema em que o contrato está cadastrado. 

 

 Participar de auditorias internas de contratos. 

 

Tendo como base o que foi até aqui relatado, percebe-se que a atuação do fiscal de 

contrato é bem complexa e não se restringe apenas às questões contratuais. Para que a 

fiscalização de contratos seja desenvolvida de forma a garantir o sucesso do projeto, o que 

levou a um processo de contratação de serviço, é necessário que haja interface com 

profissionais de outras áreas ou especialidades com características e objetivos diferenciados, 

exigindo do fiscal de contrato habilidades comportamentais. O fiscal de contrato precisa 

acionar outros profissionais não apenas com o intuito de sanar possíveis dúvidas relacionadas 

a assuntos para os quais não possui formação, mas principalmente para a tomada de decisão. 

Por não possuir cargo gerencial na empresa, o fiscal de contrato precisa acionar o gerente de 

contrato sempre que o assunto não envolver questões técnicas. Apesar da necessidade de 

existir interfaces, o fiscal de contrato continua sendo o profissional que será responsabilizado 

por qualquer irregularidade detectada, tendo em vista que ele foi designado formalmente para 

essa função e deverá, portanto, garantir que os interesses da empresa sejam assegurados sem 

causar prejuízos à empresa contratada. Além disso, é necessário que tanto a empresa 

contratada quanto a empresa contratante possuam pleno conhecimento e estejam de acordo 

com a forma como os serviços devam ser realizados, os prazos a serem cumpridos, as 

atribuições e responsabilidades de ambas, a documentação administrativa exigida, entre 

outros. Por outro lado, não é incomum a existência de conflitos, seja entre as empresas 

envolvidas seja entre profissionais envolvidos no desenvolvimento do projeto contratado. 

Esses conflitos podem surgir, por exemplo, pela falta de parceria entre as empresas, por 

problema de comunicação ou de relacionamento interpessoal entre os profissionais da 
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empresa contratada ou até mesmo entre profissionais das empresas contratada e contratante. 

Sempre que conflitos surgem e principalmente quando não há um compromisso assumido 

entre as partes, conforme relatado, o fiscal de contrato precisa desempenhar algumas 

habilidades para contornar a situação.  

Por outro lado, nem sempre é possível que ele desempenhe as habilidades 

profissionais requeridas, de tal forma que não é exagerado afirmar que os fiscais de contrato 

devem ser considerados os atores principais para o pleno andamento do processo de 

contratação. Devem garantir o sucesso das diversas fases do processo de contratação e zelar 

pelo cumprimento de exigências legais e contratuais que, se não atendidas, poderão gerar 

prejuízos financeiros e/ou de imagem a sua empresa. Apesar das inúmeras responsabilidades e 

implicações jurídicas, o fiscal de contrato não faz parte do conjunto de cargos existentes na 

empresa, foco deste estudo, para que profissionais possam se candidatar à vaga por processo 

seletivo. Por não constituir um cargo formal, a seleção do fiscal de contrato não atende a um 

critério padronizado. 

 Qualquer empregado da empresa, foco desse estudo, pode atuar como fiscal de 

contrato basta, para tanto, realizar o treinamento de formação para fiscais de contrato (pré 

requisito) e ser escolhido pelo seu superior hierárquico para desempenhar essa atribuição. 

Uma vez possuindo a capacitação inicial, o profissional, enquanto for empregado da empresa, 

poderá desempenhar essa atribuição sempre que a gerência, responsável pela contratação de 

determinado serviço, assim o definir. Geralmente, o fiscal do contrato é escolhido em função 

de disponibilidade eventual para assumir atribuições adicionais. Por outro lado, além de 

assumir a função de fiscal de contrato, o profissional não deixa de ter outras atribuições 

relacionadas ao seu cargo, configurando-se uma situação apontada por Clot (2006), pois 

quando a organização do trabalho priva o profissional de apoios necessários, contraria a ação, 

ou mesmo o impede de trabalhar. 

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nenhuma atividade humana é caracterizada pela pura execução baseada em normas e 

procedimentos definidos pela empresa. Nem mesmo a atividade de fiscal de contrato é 

caracterizada pela execução de atividades prescritas como se os fiscais estivessem em uma 

linha de montagem. Mesmo que as atribuições dos fiscais de contrato e a maneira como as 

atividades devam ser realizadas tenham sido definidas pela empresa, esses profissionais as 

interpretam e criam estratégias para atender às demandas do meio. Conforme relatam 
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Assunção e Lima (2003), o trabalhador não é um mero executante de tarefas. Ele age à 

medida que é confrontado com uma determinada situação, através da análise dos dados 

disponíveis, da mensuração do tempo disponível, dos meios disponíveis para que consiga se 

moldar aos objetivos da produção. Sem esta regulação não há produção, não há trabalho e não 

há produto final.  

Após realização e transcrição das instruções ao sósia, o material foi analisado, 

baseado no referencial teórico utilizado para que fosse possível responder às questões da 

pesquisa e atingir os objetivos propostos. Vale ressaltar que, para realizar as transcrições e 

facilitar o entendimento por parte do leitor, as falas dos instrutores foram caracterizadas pela 

letra I (instrutor) e as falas do pesquisador, pela letra S (sósia). 

Conforme já relatado, foram realizadas duas instruções ao sósia. Os instrutores são 

do gênero feminino, residem na cidade do Rio de Janeiro e possuem formação de nível 

superior na área de engenharia e de saúde com pós-graduação. São empregados da empresa 

foco deste estudo na qual trabalham há oito anos, no caso do primeiro instrutor (I1), e há dez 

anos no caso do segundo instrutor (I2).  

 

3.3.1 O trabalho prescrito do fiscal de contrato e as regulações adotadas 

 

O trabalho prescrito corresponde às tarefas definidas, à maneira como o trabalho 

deve ser realizado. Por outro lado, nem sempre corresponde ao trabalho real, ou seja, a forma 

como o trabalhador realiza as atividades (DANIELLOU, LAVILLE, TEIGER, 1989). A 

elaboração da organização do trabalho real implica no distanciamento do que está prescrito 

para dar início à atividade de interpretação e ajuste (DEJOURS, 2004). Além disso, algumas 

regulações acabam sendo adotadas pelos trabalhadores com o intuito de atingirem os 

objetivos propostos pela organização. 

Sendo assim, a seguir serão apresentadas algumas características do trabalho 

prescrito do fiscal de contrato, assim como algumas regulações adotadas pelos profissionais 

de forma que consigam realizar a atividade e atinjam os objetivos traçados pela organização. 

Ambos os instrutores são fiscais de contrato de serviços de apoio técnico 

relacionados à análise ergonômica do trabalho e avaliações e assessorias nas 15 diretrizes de 

SMS1 da empresa foco deste estudo. No que se refere ao contrato de avaliações e assessorias 

                                                 
1 Processo de avaliação de aderência das unidades da empresa foco desse estudo às 15 diretrizes de SMS (Segurança, Meio 

Ambiente e Saúde) descritos em seus procedimentos internos. As 15 diretrizes de SMS representam determinações que 

norteiam a gestão de SMS as quais devem ser implementadas por todas as unidades da empresa. Após as avaliações, as 
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nas 15 diretrizes de SMS, as avaliações são realizadas baseadas em Listas de Verificação 

(LV)2 distribuídas nas especialidades de Segurança, Meio Ambiente e Saúde. Já as assessorias 

são realizadas mediante demanda da unidade a qual identifica a necessidade de apoio na 

elaboração de plano de ação e implementação das ações corretivas para as não 

conformidades3 levantadas durante as avaliações. Vale ressaltar que ambos os serviços são 

disponibilizados para todas as unidades pertencentes à Diretoria da empresa foco deste estudo, 

ficando sob responsabilidade da gerência de SMS dessa Diretoria realizar o processo 

licitatório. 

Conforme transcrição a seguir do segundo instrutor (I2), para esse contrato, o fiscal 

de contrato deve participar de todas as avaliações como líder de equipe. Ou seja, além de 

assumir as atribuições de fiscalização de contratos descritas no capítulo 4, ao participar das 

avaliações, o instrutor também assume as atribuições de líder de equipe.  

 

3: S– Imagina que ao longo do próximo mês eu vá te substituir como fiscal de 

contrato. Quais são as orientações que você me passa para que eu consiga realizar as 

atividades que você realiza como fiscal de contrato, sem que ninguém perceba essa 

diferença, essa substituição? 

4: I2– Então, esse contrato é um contrato de avaliações e assessoria nas 15 diretrizes 

de SMS. Então assim, o trabalho basicamente tem as avaliações que você participa 

junto com o grupo avaliando porque a LV é muito extensa, você vai avaliar alguma 

coisa e atuar como líder, e depois num retorno você vai gerenciar a elaboração do 

relatório, revisar o relatório depois que eles terminarem, entendeu?  

5: S– Eu como fiscal de contrato eu vou e participo? 

6: I2– Você participa das avaliações. 

7: S– De todas? 

8: I2– De todas. Tem um fiscal substituto, mas atualmente esse fiscal substituto saiu 

da gerência, então assim...por enquanto é só você. 

 

O trabalho de avaliação e assessoria nas 15 diretrizes de SMS é realizado por uma 

equipe composta por 3 profissionais (pertencentes à empresa contratada) que possuem 

formação nas áreas de Segurança, Meio Ambiente e Saúde. 

Ainda conforme instrução do segundo instrutor (I2), atuando como líder de equipe, o 

fiscal de contrato acabará tendo que gerenciar esses profissionais, principalmente os inúmeros 

conflitos existentes entre eles. No decorrer das avaliações, os profissionais, que compõem a 

equipe multidisciplinar, terão o momento em que irão trabalhar sozinhos, ou seja, realizando a 

avaliação dos requisitos de SMS de acordo com a formação acadêmica de cada um; por outro 

                                                                                                                                                         
unidades podem solicitar assessoria para apoiá-las na implementação do plano de ação para tratamento das não 

conformidades identificadas durante as avaliações. 
2 Checklist contendo requisitos de segurança, meio ambiente e saúde oriundos dos procedimentos da empresa contratante e da 

legislação vigente. Serve de guia para que os profissionais da empresa contratada possam realizar as avaliações em SMS. 
3 Não atendimento a um requisito da LV de Segurança, Meio Ambiente e/ou Saúde. 
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lado, em outros momentos, precisarão realizar um trabalho em equipe para que a atividade 

seja concluída (elaboração da apresentação de encerramento da avaliação, elaboração do 

relatório da avaliação, etc.). Além disso, é comum observar que inúmeros requisitos 

permeiam por pelo menos duas disciplinas, o que acaba gerando a necessidade de tais 

profissionais acionarem uns aos outros para sanar as dúvidas que surjam ou até mesmo para 

solicitar opinião.  

Tendo em vista que, de acordo com as instruções recebidas do segundo instrutor (I2), 

é comum existir conflitos entre os membros dessa equipe, o que poderá repercutir 

negativamente no desenvolvimento do trabalho. O fiscal de contrato, assumindo a atribuição 

de líder de equipe, se vê obrigado a buscar uma solução para que esse conflito não venha a 

influenciar o andamento do serviço. O fiscal de contrato sabe que caso o trabalho sofra algum 

prejuízo, ele será responsabilizado e deverá responder por isso. De acordo com Dejours 

(2004), para que haja trabalho é necessário haver cooperação e confiança entre as pessoas, o 

que requer a construção de acordos, normas e regras que irão definir a forma de se realizar 

determinada atividade. Por outro lado, o conflito que se estabelece entre esses profissionais 

pode culminar com a não construção de normas e regras entre eles, causando desconfiança e 

falta de cooperação. Diante de uma situação como esse tipo, o fiscal de contrato entra em 

contato com o gerente da empresa contratada até mesmo para dividir responsabilidades, para 

que ele tome conhecimento da situação e tome algumas medidas para saná-la. Tendo em vista 

que os profissionais pertencem à empresa contratada e que possuem um gerente, o fiscal de 

contrato não possui autonomia de ação diante dessa situação, fazendo com que ele acione o 

gerente da empresa contratada, transferindo para ele a responsabilidade pela tratativa. Essa 

regulação acaba sendo uma estratégia adotada pelo fiscal como forma de autodefesa, ou seja, 

defender-se indo no caminho da construção da sua saúde. 

 

12: I2–Então..é uma equipe de três pessoas, aí o seu trabalho também é “gerenciar” 

né essas pessoas, porque assim...você vai perceber que existem muitos conflitos 

entre eles, muitos assim se falam basicamente sobre o trabalho e acabou a avaliação 

do dia vai cada um pro lado, não tem combinar de lanchar... nada disso.  

13: S – E como devo agir nesse caso? 

14: I2- Em alguns momentos você vai precisar contatar o gerente do contrato da 

empresa, que muitas vezes eu já fiz isso, eles começaram a brigar entre eles (risos) e 

aí você vai precisar entrar em contato e falar “olha a equipe não está se relacionando 

bem e tal”, aí ele vai interferir, vai chamar para reunião e realmente ele até fez isso, 

e na época... surtiu efeito. 

15: S– Então assim eu posso então ligar para esse gerente pra conversar com ele de 

algum problema... 

16: I2– Pode, aí ele vai tentar resolver como gerente da equipe né, então ele vai 

atuar. Vai atuar como gerente da equipe e aí você vai vendo se houve evolução 

naquilo ali, ou qualquer problema de trabalho na equipe...determinado consultor ou 
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relatório não está satisfatório, precisa melhorar, aí você pode contatar ele também 

porque você não vai ter que ficar ensinando o consultor a fazer. Ou você pede para 

trocar ou então de repente é uma pessoa que tenha um bom relacionamento, tem 

conhecimento técnico bom, aí você vai contatar o gerente da empresa e ele que vai 

dar as instruções de como melhorar o trabalho também. 

 

 

Outra estratégia explicitada refere-se à possibilidade de substituir os profissionais da 

empresa contratada a qualquer momento, uma vez que o pré-requisito, para serem alocados no 

contrato, encontra-se descrito no Memorial Descritivo (MD)4. Dessa forma, o fiscal de 

contrato se utiliza dessa prescrição como forma de se antecipar aos futuros problemas. Isso 

pode ser interpretado como uma forma de se preservar, sob o ponto de vista da saúde, e 

preservar o andamento do projeto. 

 

18: S– E pode haver substituição de profissional? 

19: I2– Pode haver. A qualquer momento você pode detectar algum problema ou 

técnico que você veja que não vai ter solução, ou mesmo um problema da equipe 

que você veja assim “não...isso é inviável, não tem como resolver, vai precisar 

trocar” até mesmo trocar toda equipe. E aí por ser um contrato que exige um 

conhecimento prévio das 15 diretrizes e tal, essas pessoas já têm que vir 

preparadas...avaliador com tudo que está no escopo do contrato, no MD...ele já tem 

que vir assim.  Conhecimento do sistema onde é realizado o cadastro do relatório, 

tudo isso. Então assim você não tem que ter um trabalho de ficar ensinando eles a 

fazerem.   

20: S– Ah tá, ele já tem que ter esse conhecimento do sistema, das 15 diretrizes... 

21: I2– Exatamente...o seu desgaste vai ser monitorar isso e interagir com empresa 

porque nesse meio tempo tem as avaliações. Muitas vezes assim algum determinado 

período você não vai poder pedir essa substituição imediata por conta das 

avaliações... o calendário não pode modificar...então assim isso também você vai ter 

que ir pesando e medindo. 

 

 

O trecho da instrução acima mostra como o fiscal de contrato usa a prescrição a seu 

favor, “... essas pessoas já têm que vir preparadas...”, o que lhe dá a oportunidade de 

reformular o grupo. A fala traz, entretanto, uma afirmação da tensão que existe nessa 

estratégia, “o seu desgaste vai ser monitorar isso...”, o que aponta para as questões de saúde 

que podem estar se deteriorando nesse processo. 

Outra estratégia presente, apontada a seguir pelo trecho da instrução do primeiro 

instrutor (I1), sinaliza a multiplicidade de tarefas e os recursos por ele empregados para lidar 

com isso. Apesar de reconhecer a importância do acompanhamento da realização dos serviços 

                                                 
4 Documento onde estão relacionados os serviços que serão contratados assim como a forma de execução deles. Além disso, 

deve conter também as obrigações da empresa contratada, as exigências referentes à experiência profissional dos 

profissionais que serão alocados no contrato e os documentos que a empresa contratada deverá entregar para comprovação 

do serviço realizado, documentos administrativos como Relatório de Ocorrências (RDO) e os documentos trabalhistas/ 

previdenciários (GFIP/ GPS). Deverá ser elaborado antes do início do processo licitatório. 
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pelo fiscal de contrato, ele não consegue estar presente em campo durante as análises 

ergonômicas do trabalho, uma vez que ele assume outras atribuições, além da fiscalização de 

contratos, sendo necessário então criar instrumentos de acompanhamento que prescindam de 

sua presença. 

69: S– Ah tá. Aí a empresa contratada vai até a unidade e presta o serviço? 

70: I1– Isso. 

71: S– E eu tenho que acompanhar esse serviço? Como é que eu faço pra avaliar se 

eles realmente foram, se estão fazendo...? 

72: I1– Então, pra você ser fiscal de contrato, na realidade, o certo seria você 

acompanhar alguns serviços. Mas vou te ser sincera...como você não está exclusiva 

para essa atividade, você faz uma série de outras atividades, você não vai conseguir 

acompanhar essa empresa no campo. E aí você vai ter que acreditar, você vai ter que 

tentar fazer uma avaliação dela com as unidades que receberam ela, embora o certo 

fosse você acompanhar algumas visitas, porque você vai avaliar o desempenho dela 

sem ver. Como você fiscaliza uma coisa de longe? O certo é você fiscalizar de perto. 

Então o certo era você acompanhar alguns serviços, mas você não vai conseguir 

acompanhar. 

73: S– Então eu vou ficar mais aqui no escritório... 

74: I1– Sim, mais no escritório envolvida com uma série de atividades... 

75: S– Quais são as outras atividades que, por exemplo, eu ficaria envolvida fora a 

fiscalização de contrato?  

76: I1– Por exemplo, você que é da saúde, você vai ter que fazer extração de 

relatórios de saúde, acompanhamento de exame periódico dos empregados, sendo 

que agora a gente está com quase oito mil empregados dentro da diretoria, e...gestão 

de indicadores, apresentações para as reuniões gerenciais, expatriados, tradução de 

guia5, acompanhamento de exame periódico de empregados que estão cedidos a 

órgãos externos, que são os mais difíceis porque órgão interno bem ou mal ele tem 

uma rede interna da empresa e está recebendo a convocação...mas como fazer a 

convocação chegar ao empregado que está cedido pra presidência da república? 

Porque ele não tem acesso à rede da empresa e aí você vai ter que ver um email 

externo pra fazer chegar a convocação até ele, já que o contrato de trabalho dele com 

a empresa está ativo, não é suspenso...então a responsabilidade pela NR7 é da 

empresa. E...estudo epidemiológico... várias outras questões que você vai estar 

envolvido durante o dia, além da atividade fiscal de contato. 

 

 

Com certeza, essa situação causa constrangimento no trabalhador, uma vez que, caso 

algum serviço não esteja sendo realizado conforme planejado ou conforme definido em 

contrato, ele acabará sendo questionado do porquê e não terá uma resposta que justifique um 

serviço realizado com qualidade aquém do esperado.  

Uma das atribuições do fiscal é fiscalizar a qualidade dos serviços e tendo em vista a 

situação apresentada acima, ele cria então algumas estratégias para esse acompanhamento tal 

como escutar as unidades que receberam o serviço e, para isso, elaborou um questionário 

contendo perguntas sobre a qualidade dos serviços realizados e postura dos profissionais 

                                                 
5 Atividade realizada por profissionais de saúde para que os empregados da empresa que se encontram desenvolvendo suas 

atividades laborais no exterior consigam realizar o exame periódico ocupacional no país onde se encontram. De posse das 

guias dos exames solicitados, o profissional de saúde realiza sua tradução para o inglês e as encaminha para os 

empregados. De posse das guias traduzidas, os empregados devem realizar o levantamento dos custos para realizar os 

exames junto a um hospital ou clínica e encaminhar essa informação ao RH, o qual providenciará o envio do valor para o 

empregado na moeda local. 
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alocados no contrato. As respostas das unidades extraídas dos questionários respondidos 

subsidiarão o fiscal de contrato para a avaliação de desempenho da empresa contratada. A 

seguir, a transcrição de instrução relatada pelo primeiro instrutor (I1), na qual ele relata a 

estratégia adotada para conseguir levantar informações no que se refere à qualidade do serviço 

realizado. 

 

77: S– Então eu fico envolvida com outras atividades além de fiscal de contrato...eu 

acabo não conseguindo acompanhar em campo o contrato. E aí como que eu faço 

pra acompanhar, pra confiar se o serviço está sendo bem executado naquele 

momento? Como que eu devo fazer? 

78: I1– Naquele momento? 

79: S– É...pra garantir que a empresa contratada foi realmente, que eles chegaram... 

80: I1– Então, a gente elaborou um relatório... um questionário pra poder fazer uma 

avaliação. Então a gente encaminha depois o questionário pra unidade que recebeu o 

serviço, pra unidade responder sobre alguns assuntos: se a equipe tinha capacidade 

técnica pra realizar o serviço, se foi cordial...e a gente vai ter que confiar naquela 

informação na hora que a gente for fazer avaliação, o boletim de avaliação de 

desempenho dessa contratada...que é muito importante esse boletim, já que esse 

boletim que vai garantir que ela continue na relação de fornecedor de serviço pra 

empresa ou não. 

 

A seguir, conforme instruções recebidas do primeiro instrutor (I1), para que os 

serviços, objeto do contrato que ele fiscaliza, sejam realizados, é necessário que seja 

elaborada uma programação anual de serviços. Apesar de haver uma programação anual, o 

cronograma pode sofrer alteração seja por necessidade da empresa contratada, seja por 

necessidade da unidade cliente do serviço contratado. O fiscal de contrato, então, assume a 

responsabilidade por contornar essa situação e adota uma postura flexível procurando sempre 

atender às necessidades tanto da empresa contratada quanto da unidade cliente, evitando, com 

isso, causar qualquer prejuízo para o andamento do contrato. 

 

39: S– E como que é essa fiscalização de contrato, como que é a atividade de 

fiscalizar um contrato? 

40: I1– Então, você já tem um planejamento dos serviços que devem ser entregues, 

né?! Porque você vai pagar aquele serviço que a empresa contratada vai fazer.  

41: S– Então esse planejamento, eu tenho acesso a planejamento. Quem montou esse 

planejamento?   

42: I1– Você mesma. 

43: S– Eu montei esse planejamento... 

44: I1– Você vai ter que montar o planejamento, e aí pro ano, é importante que você 

já... Tipo, o contrato é pra um ano? Você já vai ter que ter o planejamento daquele 

serviço, de execução daquele serviço pro ano inteiro. E quais são os insumos 

necessários para aquela execução? Tipo...vai precisar de transporte? Vai precisar de 

hospedagem? A equipe vai precisar de alimentação? Recursos de escritório? Então 

você vai ter que ver todo provisionamento desses recursos que são necessários para a 

equipe realizar o serviço mais o planejamento.   

 

51: S– E esse planejamento anual...ele já está pronto. Ele se modifica ou ele é 

estanque? 
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52: I1– Ele se modifica o tempo todo e você ainda tem que ver porque você tem que 

procurar adequar a necessidade do cliente que vai receber o serviço e a necessidade 

da contratada. Porque às vezes ocorrem algumas necessidades dela tipo “ah não vou 

poder viajar”, mas o cliente quer o serviço naquele dia, naquela semana, naquele 

mês. Já aconteceu, tipo, a unidade ia passar por uma auditoria, “ah eu preciso desse 

relatório nessa semana”. Só que a gente não estava com uma programação para 

aquela unidade naquela semana, então você vai ter que ter todo um jogo de cintura 

pra ver se a contratada pode realizar naquela semana, se ainda tem tempo pra fazer a 

programação de viagem por conta da passagem, dessa antecedência, e aí você vai 

ficar o tempo todo tentando atender a necessidade do cliente e a necessidade da 

contratada, que ao mesmo tempo você é cliente porque você é cliente da contratada e 

ao mesmo tempo você é um prestador de serviços para onde você está fornecendo 

aquele serviço da contratada. Então você acaba sendo as duas coisas ao mesmo 

tempo. 

 

 

Com relação ao segundo instrutor (I2), de acordo com as instruções recebidas abaixo, 

para que as avaliações nas 15 diretrizes em SMS sejam realizadas também é necessário que 

seja elaborado um cronograma anual, o qual pode sofrer alterações mediante necessidade da 

unidade cliente. Ao contrário do primeiro instrutor (I1), o segundo instrutor (I2), diante de 

solicitação de cancelamento de avaliação, ele encaminha essa demanda para o gerente do 

contrato6. Tendo em vista que o fiscal de contrato não possui autoridade para aprovar o 

cancelamento da avaliação, ele aciona o gerente do contrato como forma até mesmo de dividir 

responsabilidades, de deixá-lo ciente de que isso poderá impactar o andamento da atividade. 

O fiscal de contrato acaba então transferindo competência para o gerente do contrato. Nota-se, 

então, que cada fiscal “joga” com suas possibilidades de regulação de maneiras diferentes. 

 

23: S– E essas avaliações já existem assim um cronograma dessas avaliações, como 

é que funciona? 

24: I2– Existe. No final de cada ano a gente consulta as unidades e faz um 

calendário para o ano seguinte, então já é um calendário fixo, mas assim, podem 

ocorrer mudanças durante o ano. Aí essas mudanças de calendário você vai sempre 

informar ao gerente da contratada para ele prever assim quanto ele vai ter serviço 

naquele mês, quanto que vai ser o faturamento dele, porque ele tem um gasto fixo 

mensal com essas pessoas. Então mudança de calendário tem que informar a 

contratada, tem que sempre repassar. E podem ocorrer também assessorias no 

escritório, entendeu?  

 
33: S– Tá. E aí esse cronograma dessas avaliações elas podem sofrer alteração 

conforme você já acabou de falar. 

36: I2– Podem sofrer. As unidades podem pedir para alterar o mês, pode ir até pedir 

o cancelamento... Aí no caso de cancelamento, por exemplo, você vai ter que levar 

para o seu gerente para ele analisar junto com você esses cancelamentos. Ah, por 

que está cancelando? Ah, a unidade está encerrando as atividades, de repente fundiu 

com uma outra... Essas mudanças.. 

37: S– Têm sempre que levar para o gerente? 

38: I2– Tem sempre que levar. Alteração... Não alteração de mês de data de 

assessoria, mas caso seja solicitado um cancelamento aí você tem que levar. 

                                                 
6 Profissional pertencente à empresa contratante dentro da qual possui cargo gerencial e, portanto, possui 

autoridade para tomada de decisão. Suas atribuições como gerente de contrato foram descritas no capítulo 3. 
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39: S–  Aí leva para o gerente. 

40: I2– É, tem que levar.  

41: S– Porque ele é quem vai determinar se realmente será cancelado ou não? Qual é 

a ação dele? 

42: I2– É, a ação dele ele vai dizer assim, ele pode dizer “não, realmente está 

justificado porque essa unidade está encerrando as atividades, foi reestruturada, 

juntou com outra unidade e tal”. Ou ele pode ver assim, que necessita de uma 

aprovação ou do gerente da unidade ou do gerente geral da área... Entendeu? Uma 

consulta mais acima, de uma gerência superior. 

 

 

Corroborando o exposto, Zarifian (2001) afirma que trabalhar é estar em expectação 

a eventos que ocorrem de forma inesperada e que podem comprometer o andamento do 

serviço. Diante de uma situação inesperada, o trabalhador precisa adotar ações de 

enfrentamento para que ela seja mitigada. Para tanto, ele assume a competência, ou seja, ele 

toma a iniciativa e assume a responsabilidade. Ao tomar iniciativa, o trabalhador provê 

resposta frente à situação inesperada, para a qual mobiliza conhecimento preexistente e 

assumindo responsabilidade é como se a solução do problema dependesse dele. Por outro 

lado, sempre que um evento ultrapassar a ação ou o saber de determinado indivíduo, ele deve 

acionar uma rede social para definição de ações de enfrentamento, sendo que, a partir de 

então, o trabalho torna-se coletivo. Referente ao primeiro instrutor (I1), ele toma a iniciativa e 

assume a responsabilidade pela situação inesperada. Já o segundo instrutor (I2), ele divide as 

responsabilidades com o gerente do contrato e ao mesmo tempo apresenta as diferentes 

atribuições do coletivo. 

Com relação à alteração no planejamento anual das avaliações, o fiscal de contrato 

adota a estratégia de levar para o gerente do contrato qualquer solicitação de cancelamento 

por parte da unidade. Essa situação é considerada por Zarifian (2001) como sendo um evento, 

ou seja, algo imprevisto, inesperado que poderá trazer repercussões para o andamento do 

projeto. O trabalhador, nesse caso o fiscal de contrato, precisa intervir, confrontar essa 

situação inesperada e propor uma solução que é justamente encaminhar ao superior imediato. 

Para que seja estabelecido um contrato de prestação de serviços entre uma empresa 

contratada e uma empresa contratante, faz-se necessária a elaboração de alguns documentos. 

Um dos documentos que precisa ser elaborado é o Memorial Descritivo dos Serviços (MD), o 

qual irá abordar, entre outras coisas, as orientações no que se refere à forma de realização dos 

serviços. Um outro documento, que necessita ser elaborado e que faz parte de todo e qualquer 

contrato, é a Planilha de Preços Unitários (PPU)7. A PPU referente ao contrato de avaliação e 

assessoria do segundo instrutor (I2) possui 11 itens, contemplando, resumidamente, os 

                                                 
7 Planilha que contém a relação de todos os serviços que fazem parte do contrato, assim como o valor unitário deles. Deve ser 

elaborada antes do início do processo licitatório. 
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seguintes serviços: reunião de planejamento da avaliação, análise prévia documental, 

avaliação nas 15 diretrizes de SMS com cadastro das não conformidades em sistema 

informatizado, cadastro de Registro de Tratamento de Anomalias (RTA)8 em sistema 

informatizado, assessoria em SMS. Para todos esses itens da PPU foi definido um 

“entregável”, ou seja, um documento que precisa ser entregue à fiscalização da empresa 

contratante para análise crítica e comprovação de que o serviço realmente foi realizado. Vale 

ressaltar que esse documento ou “entregável” encontra-se definido no MD, o qual será 

utilizado como “evidência” para realizar o pagamento à empresa contratada.  

 

26: I2- Porque o contrato não é só de avaliação, é avaliação, porque a PPU no total 

ela tem 11 itens. Então tem um item que é, um dos itens, é fazer auditoria e cadastrar 

no sistema e tem um item que é de assessoria. Aí esse item de assessoria ele é 

separado por especialidade, Assessoria de Segurança, Assessoria de Meio Ambiente 

e Assessoria de Saúde. Essa assessoria é usada, fez avaliação, precisou retornar para 

ajudar a unidade? Eles retornam fazendo uma assessoria, ou mesmo de repente 

estando aqui na sede assessorando a unidade a distância, cadastrando RTA, um outro 

trabalho também é cadastro de RTA relacionado as avaliações e esse tipo de coisa. 

Outro trabalho deles é fazer avaliação prévia documental, a cada avaliação antes, 15 

dias antes eles vêm para cá e fazem uma avaliação prévia documental daquela 

avaliação que eles irão fazer. Então a gente solicita esses documentos, alguns estão 

na rede mesmo da empresa contratante em sistemas e eles fazem essa avaliação 

prévia documental. E eles fazem também junto, claro que junto com o fiscal do 

contrato, a reunião de planejamento com a unidade, eles também participam e o 

fiscal do contrato ele tem que acompanhar porque ele está sempre assim na liderança 

do trabalho.  

27: S– E eu como fiscal vou lá e eu participo? 

28: I2– Esse contrato é um contrato de entrega de serviço, a medição é por serviço. 

É relatório, é reunião realizada, é cadastro de RTA no sistema... 

29: S– RTA é...? 

30: I2– RTA é Registro de Anomalias no sistema. E o relatório de assessoria 

também você vai ter que fiscalizar, então assim, tudo vai ter uma entrega. Toda linha 

da PPU vai ter uma entrega que você vai ver no MD o que eles têm que entregar de 

acordo com o trabalho. E você, como fiscal, vai ter que estar sempre conferindo 

aquilo ali e tal, armazenando as evidências na rede e tudo. 

31: S– Conforme você já faz eu vou lá e faço, armazeno tudo na rede para ter as 

evidências? 

32: I2– Exatamente.  

 

 

O trecho da instrução acima revela outra estratégia dos fiscais de contrato, que é 

armazenar o maior número de documentos que possam ser usados como “evidências” de que 

seu trabalho de acompanhamento e gerenciamento da prestação de serviço está sendo 

realizado. 

                                                 
8 Qualquer não conformidade identificada durante as avaliações das 15 diretrizes de SMS para o qual é necessário definir 

ação corretiva. Essas não conformidades identificadas são agrupadas por assunto e cadastradas em sistema informatizado 

para posterior tratamento. 
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Conforme instrução relatada a seguir pelo segundo instrutor (I2), o serviço de 

avaliação nas 15 diretrizes de SMS é realizado em cinco dias e requer a programação de 

viagem. Previamente às avaliações, são realizadas reuniões de planejamento com as unidades. 

Essas reuniões de planejamento são sempre realizadas no Rio de Janeiro por 

videoconferência, durante as quais são discutidas e elaboradas as logísticas das viagens. Os 

formulários contendo a logística de viagem devem ser entregues à equipe de apoio 

administrativo para que seja providenciada passagem aérea e hospedagem para os avaliadores, 

além do fiscal de contrato que atua como líder da equipe. Ou seja, o fiscal de contrato precisa 

acionar outro profissional para que o serviço contratado seja realizado. Dessa forma, o 

andamento do contrato não depende apenas do fiscal de contrato e da atuação dos 

profissionais da empresa contratada. Outras pessoas precisarão ser acionadas em 

determinados momentos para que com sua expertise possam contribuir para o bom andamento 

do contrato. A questão é que, por ser o ponto focal do contrato, o fiscal será sempre 

responsabilizado e cobrado por qualquer situação que possa comprometer ou trazer 

repercussões negativas para o contrato. De acordo com Zarifian (2001), o trabalho torna-se 

coletivo sempre que determinada situação ultrapassa a ação ou o saber do trabalhador fazendo 

com que ele necessite acionar uma rede social para que a atividade possa ser realizada. 

 

43: S– E essas avaliações, tem alguma viagem, como é que funciona? 

44: I2– Sim, são viagens de 5 dias, as reuniões são realizadas sempre no Rio, via 

videoconferência, e as viagens assim, eventualmente, pode ocorrer alguma viagem 

que seja no domingo, por exemplo, avaliação que agora não existe mais... unidade lá 

em Manaus, aí teria que ir no domingo porque é muito distante e tal, aquela coisa. 

Mas normalmente a gente tenta manter a ida na segunda e a volta na sexta, porque 

está previsto no contrato que eles viajem no domingo, mas também para não 

sobrecarregar a equipe, a gente tenta não colocar no domingo. 

45: S– E aí como é feita essa programação? Quem faz? Eu tenho que fazer 

programação de viagem? 

46: I2– A gente faz... Junto com a unidade a gente discute a logística da viagem, e 

hotel né, voos, essas coisas assim. Você vai montar os formulários e vai entregar 

para a equipe, mas você que vai fazer, não são eles entendeu? É o líder daquela 

avaliação que vai fazer. Pode ser você ou um fiscal substituto. Ou caso pode ocorrer 

também de alguma época você não estar, e o fiscal substituto não estar, e aí você vai 

ter que passar essas instruções para um colega de equipe. Como ele vai atuar nas 

avaliações. Aí você vai fazer o roteiro da viagem, preencher os formulários e vai 

entregar pro pessoal da secretaria.  

47: S– Porque eles é que vão providenciar... 

48: I2– Eles vão providenciar tudo. 

 

 

Tendo em vista a possibilidade de que essa equipe de apoio administrativo possa 

esquecer-se de realizar a programação da viagem da equipe, o que poderá comprometer a 

execução do cronograma elaborado, o segundo instrutor (I2) adota a estratégia de enviar a 



 

 

68 

logística com bastante antecedência, além de, a todo o momento, verificar e cobrar o 

andamento dessa atividade. 

 

 

49: S– E tem um prazo assim para eu mandar para eles? 

50: I2– Ah! Tem. É melhor você mandar com bastante antecedência (risos), porque 

senão corre o risco de você chegar na semana ouvir "ah eu não fiz". Porque a gente 

tem aquele prazo de 10 dias para você fazer a viagem, que é questão de custo de voo 

e tal. 

51: S– Mas pode acontecer de falar para mim “ah eu não fiz”? 

52: I2– Pode, pode acontecer. Uma vez nós íamos pra uma assessoria numa unidade 

lá no Sul, e aí foi pedido com três semanas ou duas de antecedência, com bastante 

antecedência. Aí quando foi na sexta-feira a pessoa da secretaria chegou e falou 

“olha eu marquei o voo só para terça-feira”, porque quando chegou em um 

determinado período que já não dava mais para mudar o voo, aí chegou “marquei 

para terça porque eu não fiz com antecedência, eu esqueci de fazer essa viagem” e 

aí, resultado, como era uma semana de assessoria, a unidade foi prejudicada porque 

a gente perdeu a segunda feira de assessoria e... ficou nisso aí, porque você... Não 

poderia ser feita uma viagem de emergência porque a gerência não ia autorizar por 

conta do custo, da situação da empresa. Aí eu tive que entrar em contato com a 

unidade, passar o maior carão e ainda falar, que a gerente de lá é bem rígida, e falar 

com ela “olha infelizmente houve um problema no agendamento das viagens, foi 

enviado com muita antecedência, mas não foi feito. E aí gente vai na terça e volta na 

sexta” 

53: S– Então qual a orientação você me passa nesse caso? Porque a gente passa, eu 

vou ter que passar a programação para administrativo para ele poder fazer... 

54: I2– Sim. 

55: S– Aí qual a orientação? 

56: I2– A orientação vai ser, que você vai ter que ficar naquela atenção mesmo, e 

indo atrás e vendo se ela fez, se não fez ...”fulano não esquece não da viagem tá?!”, 

sempre lembrando, sempre assim, praticamente todo dia. Você vai lá e tal... 

57: S– Aí eu lembro... Todo dia lembro a pessoa “olha...” 

58: I2– Tomando cuidado também que, por exemplo, você tem... na reunião de 

planejamento é feita a logística. 

 

 

Dejours (2004) afirma que trabalhar envolve cooperação, ou seja, vontade das 

pessoas trabalharem juntas para superarem os obstáculos, problemas que possam surgir. Por 

outro lado, para que haja cooperação, é imprescindível que exista uma relação de confiança, 

ou seja, construção de acordos, normas, regras que definem a maneira como o trabalho deverá 

ser realizado. Por sua vez, Zarifian (2001) considera que a comunicação torna-se necessária 

para a construção de um entendimento recíproco e compromisso que garantirão o sucesso das 

ações a serem desenvolvidas. Comunicar não significa apenas passar uma informação; é 

acima de tudo entender a situação, a interdependência e a complementaridade das ações, 

conseguir avaliar os efeitos de sua ação sobre os outros e assumir acordos em conjunto.  

Se o fiscal de contrato não tiver a cooperação dessas pessoas e acima de tudo se elas 

não perceberam o quanto sua atuação pode impactar positiva e negativamente no andamento 

do contrato, o serviço não poderá ser realizado. Todas as pessoas envolvidas no processo, 
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além do fiscal de contrato, precisam entender o quão necessária é sua contribuição para o 

sucesso do projeto.  

Conforme instrução do segundo instrutor (I2), após a realização da avaliação nas 15 

diretrizes de SMS, que dura cinco dias, os profissionais da empresa contratada passam em 

torno de três dias nas instalações da empresa contratante inserindo as “não conformidades” 

em sistema próprio, para que o relatório da avaliação possa ser emitido. Caso necessite de 

mais dias para realizar essa inserção, o fiscal de contrato deverá informar à empresa 

contratada, uma vez que houve uma mudança na forma de pagamento dos profissionais da 

empresa contratada. Na primeira fase do projeto, o pagamento deles era mensal, ou seja, 

independente do tempo que eles levassem para concluir determinada atividade, esses 

profissionais tinham um salário fixo. Além disso, o repasse de verba à empresa contratada é 

por “entregável”, conforme já relatado anteriormente. Isso significa que, ao realizar 

determinado serviço e emitir documento que comprove sua realização, sendo o mesmo 

aprovado, a empresa contratada recebe pagamento pelo serviço. 

Tendo em vista a situação econômica do país e, em particular, da empresa 

contratante, diante da qual, inúmeros de seus projetos foram hibernados ou transferidos para o 

exterior, muitas avaliações foram suspensas. Com o intuito de evitar um subfaturamento por 

parte da empresa contratada, que até então tinham um custo fixo com os salários de seus 

funcionários, a saída encontrada foi a de efetuar pagamento por dia de trabalho. Isso 

demonstra uma certa preocupação, uma relação de parceria da empresa contratante com a 

empresa contratada. A contratante tem pleno conhecimento de que depende da contratada para 

o andamento do projeto e, caso ela venha a sofrer algum prejuízo financeiro, os serviços não 

poderão ser executados de forma a garantir a conformidade das unidades com seus 

procedimentos e legislações vigentes. 

 

71: S– Ah tá, entendi. Aí tem a avaliação na unidade que dura aquela semana de 

segunda a sexta-feira. Aí depois como que é a dinâmica do trabalho desse contrato? 

72: I2– Aí na semana seguinte eles retornam aqui para o escritório para cadastrar o 

relatório. No sistema. Aí assim, o ideal é que eles cadastrem em três dias... Só se der 

algum problema no sistema, ou o sistema que tem que ser alimentado com os dados 

prévios também que a própria unidade carrega. 

73: S– Eu preciso cobrar isso da empresa contratada ou ela já tem esse 

conhecimento de que essas pessoas precisam vir aqui para cadastrar? 

74: I2– Ela tem esse conhecimento já. Caso seja necessário mais dias, aí você pode 

entrar em contato com o gerente do contrato ou mandar e-mail..“olha, essa semana 

eles vão permanecer aqui mais dois dias”... só para ele ter ciência. 

75: S– Mas tem algum problema se ele não aceitar? Vamos supor que eu mande um 

e-mail pedindo para eles ao invés de ficar em três dias fiquem mais dias, tem algum 

problema de aceitação por parte da empresa contratada ou eles aceitam numa boa? 
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76: I2– O que acontece? Na primeira fase do contrato não existia, eles eram pagos 

mensalmente, os avaliadores, então eles tinham um salário fixo, então ainda que eles 

fossem para a unidade, porque a gente sempre paga à empresa pelo entregável. 

Quando é avaliação, o entregável é fazer a avaliação e cadastrar o relatório. O 

relatório precisa estar dentro do sistema da empresa contratante para acessar o 

sistema e tal. Então pode ser que a empresa, nessa segunda fase do contrato, como 

foi reduzido muito o números de avaliações, eles passam períodos sem ter avaliação 

nenhuma. Então a empresa contratada achou assim “não justifica estar pagando o 

salário mensal se não tiver nesse serviço naquele mês”, então passou a pagar por dia. 

Então pode ser que, se eles permanecerem duas semanas, uma fazendo avaliação e a 

outra na sede, o que vai acontecer? A empresa contratada vai pagar 10 dias 

trabalhados para ele, e a empresa contratante vai estar pagando um entregável que é 

fazer auditoria e cadastrar o relatório. Então pode ser que a empresa..., aí por isso, 

nessa fase do contrato, isso tem que ser monitorado. Eles não podem ficar aqui 

assim, uma semana, duas semanas cadastrando relatório porque eles não são mais 

pagos mensalmente. Por conta da redução de serviço, que a gente não tem tanta 

avaliação mais como existia há dois anos atrás, três anos... 

 

Tendo em vista o que já foi exposto sobre o processo de terceirização, é notável a 

preferência das organizações pela contratação de trabalho de forma terceirizada, o que se 

revela uma tendência mundial. Apesar de não existir na legislação brasileira legislação 

específica sobre esse assunto, a regulamentação da terceirização é feita, atualmente, por meio 

da Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que apenas considera lícita a 

terceirização realizada nos serviços de vigilância, conservação e limpeza, além de outros 

ligados à atividade-meio do tomador, desde que não exista a subordinação direta. Atualmente 

ainda existe um projeto de lei n.º 4330/2004, que tem por objetivo regular o contrato de 

prestação de serviço e as relações de trabalho dele decorrentes, quando o prestador for 

sociedade empresária que contrate empregados ou subcontrate outra empresa para a realização 

de determinado serviço. 

A empresa contratante, foco deste estudo, possui um intenso processo de 

terceirização através do qual busca no mercado empresas fornecedoras de mão de obra e de 

serviços considerados necessários para se manter competitiva. Tendo em vista a situação de 

crise que a empresa vem enfrentando há pelo menos dois anos, houve uma redução na 

demanda por determinados serviços que não fazem parte de sua atividade-fim. Por outro lado, 

como esses serviços são necessários para a melhoria da sua gestão interna, a empresa buscou 

uma solução, junto à empresa contratada, visando não causá-la qualquer prejuízo financeiro e 

ao mesmo tempo manter a prestação do serviço. A solução encontrada pela empresa 

contratada, baseada na flexibilização das leis trabalhistas diante do intenso processo de 

terceirização, foi a de efetuar o pagamento a seus profissionais por dia de trabalho. 

Um dos fatores que contribuem para o sucesso do contrato celebrado entre empresas 

contratada e contratante é o estabelecimento de uma relação de parceria entre elas. De acordo 
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com Giosa (2007), o que se espera de uma empresa verdadeiramente parceira é que ela 

ofereça um serviço com qualidade igual ou superior ao praticado pela empresa contratante, e 

que, além disso, o consiga executar com rapidez e qualidade exatamente como foi 

determinado em contrato. Além disso, as expectativas de ambos os atores devem ser claras e 

conhecidas, o relacionamento esperado entres eles deve ser recíproco e a comunicação deve 

ser ágil e periódica de forma que atendam às necessidades tanto das empresas contratadas 

quanto das contratantes. A empresa contratante deve ter certeza da competência da empresa 

contratada. Sendo assim, as relações estabelecidas entre empresas contratantes e contratadas 

vão além das especificações estabelecidas em contrato. Os requisitos contratuais representam 

os elementos tangíveis do relacionamento. Há, ainda, os elementos intangíveis, como 

confiança, objetivos comuns e interesse recíproco (RUSSO, 2010; PAGNONCELLI, 1993). 

Dessa forma, a relação estabelecida entre as empresas contratada e contratante é de 

interdependência, ou seja, a contratante depende da contratada para que o projeto seja 

implementado e, com isso, consiga alavancar seus processos e mantenha-se competitiva no 

mercado; por outro lado, a empresa contratada depende da contratante no que se refere a 

identificar uma oportunidade de negócio gerando lucro. 

Entretanto, o “mediador” dessa relação são os fiscais e os gerentes de contrato. E se 

essas mudanças contextuais não foram bem esclarecidas, há a possibilidade de conflitos. Na 

prática, o fiscal de contrato deve certificar-se de que os profissionais contratados não se 

frustrarão ao receber menos pelos trabalhos realizados. 

Aqui já entram prazos, volume de material para leitura, aprovação dos relatórios e 

pagamento à empresa contratada, aprovação dos relatórios sem leitura prévia. 

Após cadastrar as “não conformidades” levantadas durante as avaliações em sistema 

informatizado da empresa, cabe ao fiscal de contrato realizar a leitura dessas informações e 

aprová-las, para que os avaliadores possam encerrar o relatório da avaliação. Ao identificar 

alguma oportunidade de melhoria no que foi transcrito para o sistema, cabe ao fiscal de 

contrato acionar a empresa contratada para providenciar correção. 

 

97: I2– O relatório é assim...terminado o cadastro eles vão te falar “terminamos o 

cadastro no sistema”, aí você vai entrar, olhar todo o relatório, e aí depois ou você 

mesmo pode encerrar, porque tem o encerramento do sistema do relatório. Aí eu 

você mesma, mas assim... Ou você mesma encerra ou eles encerram, depois. 

98: S– Mas assim qual a orientação que você me dá? 

99: I2– Eu te dou a orientação que você leia, deu ok e eles encerram. 

100: S– Eles mesmos encerram? 

101: I2– É, eles encerram. 

102: S– E se eu identificar alguma oportunidade de melhoria no que está escrito no 

relatório no sistema? 
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103: I2– Aí você vai contatar a equipe. Pode copiar o gerente do contrato e vai 

solicitar uma alteração.  

 

Por outro lado, tendo em vista o que já foi relatado de que a empresa contratada 

agora está pagando seus funcionários por dia de trabalho, o fiscal de contrato entra em contato 

com os avaliadores para tentar resolver essas dúvidas ou por telefone ou por email, evitando, 

com isso, que eles precisem utilizar as instalações da empresa contratante e tenham direito, 

então, de receber pelo dia trabalhado. 

 

104: S– Aí eles têm que vir aqui novamente para fazer essa alteração? 

105: I2– Ou você vai ligar, entendeu? E conversar ... é ah... com determinado 

avaliador, “olha não tô entendendo esse aqui que você escreveu”, ele pode te passar 

por e-mail, você vai copia e cola lá. Se de repente é alguma coisa da sua própria 

área, se for uma coisa da sua especialidade, aí você mesmo... Você liga ou você 

mesmo fala “não, isso aqui quis dizer o seguinte” ai você altera.  

106: S– Eu posso então alterar... 

 

Relacionado ao contrato de avaliação ergonômica do trabalho, de acordo com 

instruções do primeiro instrutor (I1) abaixo, existe um prazo para que a empresa contratada 

envie ao fiscal de contrato o relatório da atividade realizada para análise e aprovação. Por 

outro lado, tendo em vista que o fiscal assume outras atribuições, ele acaba não conseguindo 

dar conta de ler o volume de relatórios que chega e acaba por efetuar o pagamento à 

contratada sem ter aprovado esses documentos. Dessa forma, ele ajusta sua atividade prescrita 

e acaba pagando por um serviço que ainda não foi aprovado no sentido em que não teve 

tempo de ler os relatórios encaminhados, mesmo sabendo que está cometendo um erro. 

Conforme defende Dejours (2004), entre a organização do trabalho real e a 

organização do trabalho prescrito existe uma contradição fazendo com que o trabalhador 

inicie o processo de interpretação da situação de trabalho diante das dificuldades que ele 

encontra. Entre a tarefa (trabalho prescrito) e a atividade (trabalho real) existe um ajuste de 

normas e procedimentos estabelecidos e realizados pelo próprio trabalhador. Tendo em vista 

que ele assume outras atividades além da fiscalização de contrato e, por conta disso, não 

conseguir realizar leitura dos relatórios emitidos, o fiscal de contrato acaba também por não 

penalizar a empresa contratada por não ter entregado o relatório no prazo estabelecido. 

 
111: S– Nesse contrato que eu estou te substituindo, o prazo...eles também precisam 

encaminhar um relatório após a execução do serviço, tem algum prazo...? 

112: I1– Tem o prazo, mas vou te ser sincera... 

113: S– Qual é o prazo? 

114: I1– O prazo são 15 dias. 

115: S– Após o serviço? 
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116: I1– Após o serviço...mas vou ser sincera, como você vai estar envolvida com 

tanta coisa, você nem vai conseguir ler o passado tão rápido...a quantidade, o 

volume de relatório que chega você não vai conseguir dar conta, então não adianta 

você ficar cobrando a ele também por uma coisa que você mesmo não está dando 

conta pra ler. Então a gente às vezes é até um pouco flexível nesse sentido de 

entrega de relatório...o importante é que ele esteja entregue, porque você não vai 

pagar uma coisa que eles não entregaram. Mas nesse prazo você acaba sendo um 

pouco flexível porque você também... te dá tempo pra você ler os relatórios. 

117: S– Só assim que eu devo então...eu tenho que agir? 

118: I1– Sim.  

119: S– Existe um prazo, mas por conta de eu estar envolvida com outras atividades 

que não somente a fiscalização de contrato, então esse prazo acaba muitas vezes não 

sendo atingido, e eu também vou acabar não... 

120: I1– Acaba não cobrando... 

121: S– Não cobrando como deveria cobrar, por conta disso... 

122: I1– Sim, porque você também não está dando conta de ler tudo dentro daquele 

prazo pra poder cobrar né?! Porque é mão dupla. A responsabilidade é dos dois... 

Então pra você cobrar também você tem que dar condições né?! 

 

Retornando ao contrato de avaliação e assessoria nas 15 diretrizes de SMS, conforme 

instruções do segundo instrutor (I2), após cadastrar o relatório da avaliação no sistema 

destinado para essa finalidade, os profissionais da empresa contratada devem realizar o 

cadastramento das “não conformidades” em outro sistema para que a unidade cliente possa 

tratá-las. Para serem cadastradas, essas “não conformidades” são agrupadas por assunto. Após 

essa fase, caso a unidade necessite, pode solicitar assessoria dos avaliadores. Ou seja, a 

assessoria é realizada mediante demanda da unidade cliente. 

 

154: S– Aí depois que cadastra o relatório, qual o próximo passo assim da 

fiscalização? 

155: I2– O próximo passo é, cadastrou o relatório, aí tem o cadastro de RTA no 

sistema de gerenciamento de anomalias. Aí o que os avaliadores fazem e você vai 

monitorar. Aqueles itens que ficaram como oportunidade de melhoria pra unidade, 

eles vão pegar os itens assim, por assunto, no que for possível, eles vão cadastrar 

dentro desse sistema uma anomalia ali de auditoria. 

156: S– Tá. 

157: I2– Então às vezes é um item de contratação que eles vão cadastrar... Não vai 

ser toda oportunidade de melhoria que vai ter um cadastro no sistema, mas vai ser 

por assunto, contratação, de repente PCMSO, PPRA... Esses itens assim, então eles 

vão cadastrar, você vai monitorar e a unidade vai receber aquelas anomalias e vão 

tratar...qualquer solicitação de apoio que a unidade queira já ocorreu também...os 

avaliadores vão ser disponibilizados para assessorar a unidade naquelas anomalias, 

naqueles itens que ficaram pendentes na avaliação, não tem problema. Mas no 

cadastro das anomalias você vai monitorar para ver se estão cadastrando direito e tal. 

158: S– Tem algum prazo para cadastrar essas anomalias nesse sistema? 

159: I2– Essas anomalias assim, o que tem que sair primeiro é o relatório, porque aí 

vem o questionamento e tal... As anomalias assim, dentro de um mês assim tem que 

tá cadastrada. 

160: S– Um mês após avaliação? 

161: I2– Após a avaliação. 

162: S– E aí depois desse cadastro das anomalias...? 

163: I2– Aí assim é uma avaliação, pode ser que tenha uma assessoria, eles 

requisitem uma assessoria. Então o ciclo é esse, avaliação, cadastro do relatório, 
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anomalia no sistema...pode ocorrer uma assessoria depois aí e tal. E previamente a 

reunião e análise prévia documental. 

 

 

Conforme instruções do segundo instrutor (I2), ao final de cada mês (a partir do dia 

26 até o último dia do mês), dá-se início ao processo de medição dos serviços9 para que a 

empresa contratada possa receber por aqueles serviços que tenham sido aprovados pela 

fiscalização.  

 

190: S– E essa medição é feita em qual período? 

191: I2– Ela é feita a partir do dia 26 de cada mês até o final daquele mês. 

192: S– Ah tá. E considera o quê? O serviço de qual período?  

193: I2– É do dia 26 do mês anterior ao dia 25 do mês corrente. Aí a partir do dia 26 

do mês corrente você vai poder medir. 

 

Para que o pagamento à empresa contratada possa ser realizado, faz-se necessário o 

envio mensal das seguintes documentações: documentação trabalhista (GFIP/ GPS)10, RDO11 

(relatório de ocorrências) e memória de cálculo12. A seguir é transcrita instrução do segundo 

instrutor (I2) relacionado a esse assunto. Com relação à documentação trabalhista, esse 

assunto será mais bem tratado no item referente à relação com o coletivo.  

 

204: S– Ela (empresa contratada) só precisa entregar para mim essa memória de 

cálculo? Mais nenhuma outra documentação? 

205: I2– Ela entrega a memória de cálculo, um descritivo do que foi feito naquele 

mês e o RDO. Um RDO do serviço daquele mês. 

 

241: I2–E tem também a documentação trabalhista que é enviada para o 

administrativo. Essa documentação trabalhista, assim, atualmente quem está 

conferindo tudo é o administrativo, entendeu? Que é um trabalho assim...nós como 

técnicos assim de outra área, a gente não entende nada daquilo. 

242: S– Que documentação trabalhista é essa? 

243: I2– Toda a folha de pagamento do empregado....FGTS, pagamento de INSS... 

 

 

Conforme instrução do primeiro instrutor (I1) a seguir, caso a empresa contratada 

não encaminhe a documentação requerida para que a medição de serviços possa ser realizada, 

o fiscal de contrato adota a regulação de se utilizar do prescrito como forma de autodefesa, ou 

                                                 
9 Processo através da qual o fiscal de contrato acessa um sistema informatizado (SAP) e cadastra todos os documentos 

entregues e aprovados relacionados aos serviços realizados no período do dia 26 de um mês até o dia 25 do mês seguinte. 

Após realizar a medição dos serviços, cabe ao gerente de contrato da empresa contratante liberar o pagamento à empresa 

contratada. 
10GFIP: documento entregue mensalmente à fiscalização do contrato contendo informações sobre o recolhimento do FGTS 

dos trabalhadores; GPS: documento entregue mensalmente à fiscalização do contrato contendo informações sobre o 

recolhimento das contribuições sociais dos trabalhadores alocados no contrato. 
11 Documento que deve ser preenchido tanto pela empresa contratada quanto pela empresa contratante contendo as principais 

ocorrências do período do dia 26 de um mês até o dia 25 do mês seguinte. 
12 Documento emitido pela empresa contratada contendo descrição dos serviços realizados no período do dia 26 de um mês 

até o dia 25 do mês seguinte. 
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seja, ele informa à empresa contratada que caso não envie a documentação, o pagamento não 

poderá ser feito. Além disso, conforme prescrição incorporada no sistema (software) da 

empresa contratante, a medição deve ser realizada em um determinado período do mês e o 

sistema utilizado para essa finalidade bloqueia o acesso após esse período.  

 

199: S– E se não encaminhar? 

200: I1– Você vai ter que cobrar a eles... 

201: S– E se mesmo cobrando, eles não encaminharem? 

202: I1– Aí você vai falar assim “olha só, se vocês não encaminharem, vocês vão 

ficar sem o pagamento”...rapidinho eles encaminham… 

203: S– É? 

204: I1– É, porque o sistema fecha e você não tem como fazer o pagamento se não 

foi dentro daquele período. 

 

Conforme instrução do segundo instrutor (I2), após a medição dos serviços, o fiscal 

de contrato irá emitir o (Relatório de Medição (RM) 13, cabendo ao gerente do contrato liberar 

o pagamento à empresa contratada. Para tanto, a equipe administrativa deve monitorar, junto a 

ele, a liberação do pagamento. Tendo em vista a possibilidade de essa equipe não realizar o 

monitoramento junto ao gerente do contrato, o fiscal de contrato adota a estratégia de ficar 

cobrando ao administrativo o andamento da atividade para que a contratada não fique sem 

pagamento e isso possa trazer prejuízos ao andamento do contrato. 

 

186: S– E o próximo passo caso depois dessa medição... tem algum outro passo pra 

fiscalização de contrato? 

187: I2– Tem. Aí o que acontece? A pessoa do administrativo, ela que vai assim, 

monitorar a liberação da medição, se o gerente vai liberar aquela medição... Ai pra 

liberar a medição o gerente quer sempre ver a memória de cálculo para ver se está 

batendo, com o valor que você mediu... Então ela vai monitorar se o gerente liberou 

e também aí depois, você vai monitorar se ela liberou o RM para contratada. O 

nosso papel é até a medição, dali pra frente, o trabalho burocrático assim, vamos 

dizer, quem faz é essa pessoa do administrativo.  

188: S– E ela sabe que ela tem que fazer ou eu preciso...? 

189: I2– Não, ela sabe o que tem que fazer, mas você vai precisar monitorar. Porque 

senão você vai ver que o pagamento vai sair pra empresa no dia 20, quase já no dia 

da outra medição, entendeu? Então você vai ter que, após a medição, ficar 

monitorando. 

 

A seguir, apresenta-se a Figura 2 contendo os encaminhamentos que são realizados 

pelo fiscal de contrato: 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Documento emitido a partir do sistema utilizado para realizar a medição dos serviços contendo o valor que deverá ser pago 

à empresa contratada referente aos serviços realizados. 
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          Figura 2 - Sequência de encaminhamentos realizados pelo fiscal de contrato 

         Fonte: Autora 

 

A seguir, no Quadro 5, são apresentadas as atividades do fiscal de contrato e as 

possíveis simultaneidades entre elas. 
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Quadro 5 - Simultaneidade das atividades do fiscal de contrato 

1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana

1-Elaborar cronograma

2-Revisar crongrama diante demanda da unidade cliente

3-Participar das reuniões de planejamento

4-Encaminhar e monitorar programação de viagem junto ao adminuistrativo

5-Participar das avaliações como líder

6-Tratar as reclamações das unidades cliente durante e/ou após auditoria

7-Ler e aprovar relatório das avaliações

8-Fiscalizar a inserção das não conformidades em sistema infomatizado

9-Analisar documentação administrativa

10-Verificar em sistema informatizado a inserção dos documentos previdenciários

11-Realizar medição

12-Emitir RM

13-Monitorar junto ao administrativo a liberação do pagamento

Atividade
Final do 

ano anterior

Mês do ano corrente

 
Fonte: Autora 

 

Conforme Quadro 5 acima, a elaboração do cronograma das atividades é sempre 

realizada no ano anterior. As atividades relacionadas aos itens 2 a 8 ocorrem ao longo do mês 

e dependem do cronograma das atividades elaboradas para o ano. Não necessariamente 

ocorrerão em todas as semanas do mês revisão do cronograma das atividades, reuniões de 

planejamento e avaliações. Por outro lado, quanto mais atividades forem programadas, maior 

será a demanda sobre o fiscal de contrato para participar das reuniões de planejamento e das 

auditorias como líder, assim como aumentam o quantitativo de relatórios para leitura e análise 

e a fiscalização referente à inserção das “não conformidades” em sistema informatizado. 

No final de cada mês, são sempre realizadas, por parte do fiscal de contrato, 

atividades rotineiras quais sejam: receber e analisar documentos administrativos (RDO e 

memória de cálculo), atentar-se quanto à inserção dos documentos previdenciários em sistema 

informatizado, realizar a medição dos serviços com emissão do relatório de medição e 

monitorar a liberação do pagamento da empresa contratada pelos serviços realizados e 

aprovados. 

  

3.3.2 Características da organização do trabalho do fiscal de contrato 

 

Foi possível constatar, pelas instruções recebidas, que ser fiscal de contrato implica 

assumir responsabilidades para as quais ele não se encontra preparado justamente por requerer 

um conhecimento em áreas que não fazem parte da sua formação acadêmica (como direito 

previdenciário, direito do trabalho, tributário). Apesar de não possuir formação em alguns 

assuntos, mesmo assim a empresa considera o fiscal de contrato responsável pela correta 

condução do serviço e contrato, podendo, inclusive, ser penalizado por qualquer ato ilícito 
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mesmo que sem intenção. Ficou nítido, nas instruções recebidas, o medo pela consequência 

do erro cometido mesmo que seja sem intenção. Esse profissional, a todo o momento, durante 

a vigência do contrato, vivencia, então, um sentimento de medo de errar justamente pela falta 

de conhecimento em algumas áreas e pelo fato dos valores elevados dos contratos celebrados 

entre as empresas. Segue abaixo trecho da instrução recebida pelo I1, através da qual é 

possível evidenciar que o fiscal de contrato carrega consigo a responsabilidade pelo bom 

andamento do contrato e teme que, caso cometa algum erro, seja responsabilizado pela falha. 

 

3: S– Imagina que eu vá te substituir como fiscal de contrato ao longo do próximo 

mês. E eu como sua substituta, quais são as orientações que você me passa para que 

eu consiga realizar a atividade de fiscalização de contrato conforme você faz, sem 

que ninguém perceba essa diferença? 

4: I1– Bem Sabrina, primeiro eu preciso te falar que ser fiscal de contrato é uma 

responsabilidade muito grande, principalmente pra gente que tem a formação toda 

voltada pra área de saúde e a gente agora tem que assumir uma atividade que você 

tem que ter conhecimento em várias outras disciplinas... é previdenciário, direito do 

trabalho, tributário e o tempo todo é colocado pra gente que você tem a 

responsabilidade por aquele serviço, que você tem a responsabilidade por aquele 

contrato e que se tiver algum problema a empresa não vai responder por você com 

os advogados da empresa e você está respondendo com o teu CPF (cadastro de 

pessoa física) por um valor de um contrato que muitas vezes até ultrapassa o 

patrimônio que você construiu ao longo da tua vida com muito trabalho e sacrifício.  

 

 

Ao ser questionado sobre as responsabilidades inerentes à atividade de fiscalização 

de contratos, o primeiro instrutor (I1) enumerou algumas delas enfatizando a necessidade de 

conhecer todos os procedimentos da empresa, que tratam sobre o assunto, com o intuito de 

reduzir a possibilidade de erro.  

 

35: S– Quais seriam essas responsabilidades? 

36: I1– Desde fazer um pagamento, estar liberando um pagamento de valores altos e 

aí você só pode liberar se todos os serviços tiverem sido executados. E aí você tem 

que ter um instrumento pra avaliar a qualidade desse serviço também, porque se o 

serviço está sendo mal executado, depois você pode ser questionado como que você 

está pagando um serviço que ele está sendo entregue de forma incompleta ou ruim... 

E você acaba fazendo parte da comissão de licitação, de uma série de etapas que 

fazem parte do processo de contratação que eu acho que é muito sério, e você tem 

que ter muito conhecimento. Então você tem que estar procurando ler todos os 

procedimentos pra você minimizar ao máximo a chance de errar né?! 

 

Esse contexto, no qual o fiscal de contrato se encontra inserido, onde, de um lado, a 

ele é imposta uma responsabilidade que ultrapassa sua formação técnica (conforme será 

discutido no próximo item), e de outro, ele precisa zelar pelos interesses da empresa, atuando 

da forma mais correta possível, visando a garantir que o projeto seja implementado conforme 

planejado, acaba gerando um alto nível de estresse justamente pela possibilidade de ocorrer 
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erros. A seguir, é exposto trecho da fala do primeiro instrutor (I1) relatando sobre a 

possibilidade de ocorrerem erros durante sua atuação, dando como exemplo a avaliação de 

documentos previdenciários.  

 

29: S– E se eu errar, qual a consequência que pode ter? Se eu cometer algum erro 

nessa avaliação dessa documentação? 

30: I1– Ué, eu acho que a consequência que eu vejo nisso é depois ter uma 

fiscalização, uma auditoria e eles te questionarem e você não vai saber o que 

responder. Você vai responder o que? “Sabrina, olha só, cadê esse documento 

previdenciário dessa empresa?”. Você vai falar o que? “Ué, não está aí não? Pra 

mim estava tudo ok. Pela minha avaliação...” 

31: S– Então isso realmente pode acontecer? 

32: I1– Pode acontecer... Eu entendo que sim. E aí quais vão ser as consequências, a 

gente também não sabe. 

33: S– Mas aí é o fiscal de contrato, no caso eu, que vou acabar assumindo... 

34: I1– Você vai assumir essa consequência. E eu acho interessante que todas as 

pessoas procuram deixar bem claro que “oh...a responsabilidade é tua. Você que é o 

fiscal”. E aí você tem uma série de responsabilidades muito grandes. 

 

Corroborando o exposto, Zarifian (2001) defende que assumir responsabilidade é 

aceitar ser julgado e avaliado pelos resultados obtidos. Significa correr riscos, sendo que, para 

assumir responsabilidade, ela deve vir acompanhada de meios (formação e apoio) que 

permitam ao trabalhador exercê-la sem que venha a se expor por ter cometido erros. A partir 

do momento em que o fiscal de contrato experimenta um sentimento de constrangimento pela 

responsabilidade que lhe é imposta, isso remete ao fato de a empresa não fornecer a ele meios 

para que assuma tamanha responsabilidade pela atividade de fiscalização de contratos, 

fazendo com que adote algumas regulações como autodefesa. 

De acordo com trecho da instrução do segundo instrutor (I2), durante a atividade de 

fiscalização de contratos, alguns impasses, problemas podem surgir. Esses problemas são 

solucionados mesmo que demandem um certo tempo podendo causar, inclusive, sofrimento 

aos fiscais de contrato, já que possuem conhecimento de que quanto mais tempo levar para o 

problema ser solucionado, maior é a probabilidade de ocorrerem prejuízos ao projeto. 

 

349: S–Eu vou conseguir resolver os impasses do contrato que possam surgir?. 

350: I2– Não... consegue. Consegue resolver sim. Algumas vezes demora né?!...aí 

você fica com aquela coisa martelando na sua cabeça. Não vai ser assim, deu 

problema... Não... Aí até você resolver, passou tipo assim, dois meses e você com 

aquilo na tua cabeça. E na verdade assim, quem atua, quem tá correndo atrás de 

tudo...existe o gerente, mas quem está atuando, quem está correndo atrás de tudo, é o 

fiscal, entendeu? 

351: S– O desgaste vai ser todo meu? 

352: I2– Vai ser todo seu. Todo. Vai ser todo seu, entendeu? Então é assim, você 

que vai ficar com esse encargo, entendeu? Vai se resolver? Vai. Você vai registrar 

tudo? Vai. Só que até chegar esse dia, pode ser que se passem três meses e você está 

com aquilo nas suas costas, entendeu? Pode acontecer isso aí.  
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Tendo em vista todo esse cenário de responsabilidade, que é imposto ao fiscal de 

contrato, e por ser o profissional designado formalmente para defender os interesses da sua 

empresa frente à empresa contratada no desenvolvimento do projeto, outros profissionais, ele 

relata a importância de arquivar todo e qualquer documento relacionado ao contrato, assim 

como emails trocados com a empresa contratada e gerente do contrato. Através da instrução 

do segundo instrutor (I2), conforme abaixo, fica evidente a preocupação do fiscal de contrato 

em se referir ao arquivamento de documentos (que ele denomina como “evidências”) como 

sendo necessário para sua defesa, como comprovação de que agiu corretamente, caso seja 

questionado. Essa estratégia adotada pelo fiscal de contrato tem por objetivo sua autodefesa 

evitando, com isso, o processo de adoecimento e principalmente pelo fato de não possuir 

cargo gerencial na empresa foco deste estudo, depende, em muitas situações, do gerente do 

contrato para que consiga prosseguir com o andamento das suas atividades. De acordo com 

Zarifian (2001), sempre que uma determinada situação ou evento ultrapassar a ação ou o 

conhecimento do trabalhador, ele deve acionar uma rede social. Nesse caso, o fiscal de 

contrato, dependendo da situação, deve acionar o gerente do contrato para a tomada de 

decisão sendo as “evidências” sempre arquivadas. Vale ressaltar que o tema “relação com o 

coletivo” será abordado em um item mais adiante. 

 

208: S– Mas por que eu tenho que guardar todas essas evidências (email e 

documentos relacionados ao contrato)? 

209: I2– Porque se algum dia der problema você vai dizer assim “eu monitorei, eu 

fiscalizei e está aqui minha evidência”.  

210: S– Então isso pode acontecer, de ter algum problema? Mas que tipo de 

problema pode acontecer? 

211: I2– Ah, Pode acontecer... Alguém questione que um trabalho tal não foi feito e 

você mediu, entendeu? Aí você vai dizer que não, foi feito, está aqui, está no sistema 

entendeu? “Bom, houve um problema nesse contrato com a equipe”, não eu fiz uma 

reunião, eu registrei, está aqui. “Fulano dessa equipe deu problema, foi para o hotel, 

bebeu demais, quis quebrar tudo”...não, eu registrei, eu chamei o gerente do 

contrato, pedi substituição imediata e eu registrei e está aqui a ata. Foi feito e tal. Se 

não foi feito naquele momento, não foi porque você não quis. Porque você como 

fiscal você tem a sua limitação. 

212: S– É? 

213: I2- Você tem. Você...(pausa) você...você é fiscal, mas o gerente de contrato não 

é você. 

 

 

Conforme já relatado anteriormente, o fiscal de contrato tem que participar de todas 

as avaliações como líder de equipe. Nesse momento, além de ser fiscal de contrato, ele 

assume novas atribuições. Dessa forma, as atribuições do fiscal de contrato, descritas no 

capítulo 4, transcendem a esfera contratual, ou seja, a relação contratada x contratante e as 

exigências contratuais. Por ser líder de equipe, ele se responsabiliza, por exemplo, pelas 



 

 

81 

seguintes atividades: conduzir as avaliações, gerenciar e liderar a equipe de avaliadores, 

receber e tratar as reclamações das unidades sobre a postura rígida dos avaliadores, sobre o 

entendimento de que determinado item não é aplicável àquela unidade, sobre o não 

entendimento da redação da “não conformidade” etc. Além disso, o fiscal de contrato acaba 

sendo, naquele momento da avaliação, um colega de trabalho para os avaliadores, os quais 

acabam se utilizando dessa situação para acioná-lo, passando para ele todas as insatisfações as 

quais deveriam ser discutidas com a empresa contratada. 

A seguir é transcrita instrução do segundo instrutor (I2) através da qual ele relata as 

atribuições que o fiscal de contrato assume ao assumir a liderança da equipe de avaliadores. 

 

108: S– Entendi. Então isso pode acontecer, depois ficarem me ligando, a unidade 

ficar me ligando para questionar tudo? 

109: I2– Isso aí já aconteceu muitas vezes, muitas. 

110: S– E o que eu faço quando ela começa a ligar questionando...? Elas questionam 

geralmente o quê? É a postura do profissional, é o trabalho, é o relatório, é o 

resultado...? 

111: I2– Muitas vezes...assim...a postura do profissional durante a avaliação porque 

eles acham que está sendo muito rígido naquela cobrança daquele determinado item 

da LV. Pode ser também do próprio relatório que não estão entendendo o que está 

escrito ali, entendeu? Pode ser alguma não conformidade que não concordam, 

porque aí às vezes, de repente não é uma especialidade da sua área, aí você vai ter 

que fazer toda uma consulta. Aqui dentro da SMS mesmo, ah uma coisa de Meio 

Ambiente, é um assunto que você não domina, então você vai ter...“olha Meio 

Ambiente houve essa avaliação, houve essa resposta aqui, essa constatação... E aí? É 

assim mesmo que isso aqui é verificado dentro da nossa área?” Né? 

112: S– Mas esse questionamento da unidade vem no momento da avaliação ou vem 

depois? 

113: I2– Não. No momento da avaliação pode haver um questionamento, “não 

concordo com essa não conformidade”, e aí o avaliador vai explicar porque tem que 

ser, muitas vezes é consensado, aquilo permanece de fato ou não, vai ficar só como 

uma observação... Outras vezes vem no momento que eles leem o relatório. 

114: S– Mas assim, mesmo que essa... Vamos supor que no momento da avaliação a 

unidade não concorde com alguma coisa que foi dada de não conformidade, qual é a 

minha atuação como fiscal de contrato e como líder daquela avaliação? 

115: I2– A sua atuação vai ser verificar se aquilo ali é procedente ou não, é aplicável 

ou não àquela unidade. Se for aplicável ou procedente, vai permanecer. 

116: S– E a unidade aceita ou ela mesmo assim ainda tenta...? 

117: I2– É, tem uns que continuam tentando até depois do relatório, e isso aí é muito 

desgastante. Muito desgastante, porque você vai para a unidade, aí você tem que 

olhar a equipe, você tem que olhar o trabalho, você tem que lidar com essas coisas, e 

aí você volta... entende? E isso é muito desgastante, porque assim, é... eu não sei 

como poderia ser, mas acho que o fiscal desse contrato não poderia ser a pessoa que 

participa dos trabalhos. O fiscal do contrato tinha que ser um colega do trabalho que 

você... Vários participassem da avaliação, fossem como líder, participassem desse 

trabalho, mas o fiscal tinha que ficar fora do trabalho, porque são muitas questões. 

Assim, não são só as questões do trabalho em si, mas a questão que eles vêm falar... 

Os avaliadores vêm reclamar que a diária que a empresa está pagando para ele não 

foi reajustada, e aí você na verdade, é um colega de trabalho deles e também o fiscal 

de contrato. Aí você tem que...Enfim, é uma miscelânea total e aí você tem que atuar 

como fiscal, entrar em contato com gerente... Muitas vezes assim, eles reclamam de 

uma coisa que está precedente, a empresa está fazendo o correto, você vai ver e está 

correto. E aí? Você está naquela equipe, você acompanha eles, mas... Enfim é um 
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trabalho complicado. Muito complicado. Porque eu penso assim, o fiscal desse 

trabalho não poderia participar do trabalho, para não haver a mistura dessas coisas 

de fiscalização do trabalho e execução do trabalho das avaliações, e tudo isso aí. 

 

O segundo instrutor (I2) aponta uma dupla função do fiscal de contratos: acompanhar 

o encaminhamento do projeto, dar suporte, cuidar da logística, participar de reuniões, mas 

também avaliar, fiscalizar a prestação dos serviços o que para ele não deveria ser tarefa de 

uma só pessoa ou da mesma pessoa. 

O mesmo instrutor (I2) relata o constrangimento que o fiscal de contrato sofre por ter 

que atuar como líder de equipe. Para tanto, esse profissional encontra uma estratégia que é a 

de acionar o gerente da empresa contratada para tentar evitar o esgotamento, o desgaste que 

pode se tornar sofrimento. 

 

320: I2– Você é... reclamação total. Você vai ficar esgotada. Esgotada porque assim, 

não é só trabalho, é alguma coisa que eles vão te trazer. E aí você tem que aprender 

a não absorver. Se chegar em um ponto assim... Eles vão te trazer um problema 

assim... Tem sempre um que é mais problemático, aí ele vai chegar assim...  

321: S– Qual é a sua orientação para que eu consiga lidar com essas habilidades de 

até aqui eu absorvo, a partir daqui não absorvo mais... Qual é esse ponto, esse limite, 

esse ponto de corte? 

322: I2– Você vai ter que fazer assim, vão te trazer algum problema, vão até te 

questionar como convivem com você ali, vão te questionar assim, “a minha diária é 

tanto... Minha diária são X reais, isso está certo?”, aí você vai falar assim...aí 

você...você trabalhando na empresa você vai saber quanto que é a sua diária quando 

você viaja....ai muitas você não vai saber de cabeça, aí você vai ter que entrar no 

contrato, ler a cláusula lá da diária porque cada contrato é de uma forma. Esse, lá 

atrás foi estabelecido uma diária, e essa diária ela tem um reajuste por um índice lá 

da fundação Getúlio Vargas não sei o que. Aí você vai falar “olha Fulano você vai 

ver com seu gerente, entendeu, se a sua diária está sendo reajustada”. Porque 

também assim, como fiscal, você não pode também fechar os olhos ao problema 

deles... porque você é a fiscal. 

 

De acordo com Zarifian (2001), competência diz respeito a tomar a iniciativa e 

responsabilizar-se por situações profissionais com as quais o trabalhador se depara. Tomar a 

iniciativa é justamente criar uma resposta para determinada situação ou evento e assumir 

responsabilidade é responder por algo, algo que depende do trabalhador para que aconteça. 

Baseada na situação exposta, como a regra está definida em contrato, o fiscal de contrato 

acaba não assumindo a responsabilidade por prover os profissionais da empresa contratada de 

resposta ao questionamento e repassa essa responsabilidade para o gerente da empresa 

contratada, ou seja, ele transfere a competência para esse gerente, porque na verdade ele 

também é responsável por transmitir essas informações aos seus funcionários. Essa estratégia 

pode ser entendida como forma do fiscal de contrato se defender, ou seja, evitar o processo de 

sofrimento e talvez até adoecimento. 
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Conforme essa transcrição, o fiscal de contrato enfatiza que o desgaste que ele 

enfrenta encontra-se justamente na duplicidade de atribuições: ser fiscal de contrato e ao 

mesmo tempo participar das avaliações como líder de equipe. A seguir, é apresentado o 

Quadro 6 contendo os pontos que foram considerados pelos instrutores como os mais 

“desgastantes” de ambas as funções. 

 

       Quadro 6 - Principais pontos considerados como mais “desgastantes” das atividades de 
       fiscal de contrato e líder de equipe de avaliadores 

Fiscal de contrato Líder de equipe de avaliação

Monitorar junto ao setor administrativo a elaboração da

programação de viagem

Lidar com os conflitos existentes entre os membros

da equipe de avaliadores

Monitorar junto ao setor administrativo a liberação do

pagamento à  empresa contratada

Lidar com conflitos existentes entre membros da

equipe de avaliadores e profissional da unidade

avaliada

Lidar com a responsabilidade de fiscalizar um contrato sem

cometer erros diante da ausência de conhecimento em áreas

necessárias para tal

Lidar com reclamações da unidade avaliada sobre

postura de algum profissional da equipe de

avaliadores

Ter que contar com o apoio e cooperação de profisisonais de

diversas disciplinas para realizar a fiscalização do contrato

Lidar com reclamações da unidade avaliada sobre

nível de abrangência/ aplicabilidade de determinado

requisito constante na LV 

Ter responsabilidade mas não ter a autoridade e depender do

gerente do contrato como direcionador de ações

Lidar com reclamações da unidade avaliada sobre

não entendimento da redação de determinada não

conformidade 

Ter que participar de todas as avaliações como líder de

equipe
Monitorar o cumprimento da agenda da avaliação

Conduzir eficazmente as avaliações

Gerenciar e liderar a equipe de avaliadores  
Fonte: Autora 

 

Os fiscais ouvidos enfatizam que há desgaste do profissional ao assumir essas duas 

atribuições: ser fiscal de contrato e participar das avaliações como líder de equipe. Tendo em 

vista que o fiscal de contrato, por participar de todas as avaliações, cria uma convivência mais 

próxima com esses profissionais do que a que é estabelecida com o gerente da empresa 

contratada, ele acaba sendo visto como uma referência para intermediar conflitos e dirimir 

dúvidas. Esse contato mais frequente pode fazer com que o fiscal de contrato acabe sentindo-

se esgotado, já que os profissionais do contrato se aproveitem dessa proximidade para 

reclamarem e pleitearem algo a ele, ao negociarem em vez de fazê-lo diretamente com o 

gerente da empresa contratada. Associado a isso, todas as reclamações, solicitações, 

problemas oriundos das avaliações também recaem sobre o fiscal de contrato por atuar como 

líder de equipe. Conforme o próprio fiscal do contrato relata, existe uma limitação de atuação 

e ele não pode interferir em algumas questões que fazem parte da cultura da empresa. A 
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atuação do fiscal se resume ao que está definido em contrato e se utiliza dessa prescrição 

como estratégia em busca da construção de sua saúde. Pautando-se que a atuação do fiscal se 

resume ao que está definido em contrato, isso acaba sendo uma forma de compartilhar 

atribuições e responsabilidades com o gerente da empresa contratada, fazendo com que ele 

exerça o que lhe é atribuído. 

 

332: I2– É, você assim, procurar... Você tem que procurar atuar de forma tranquila, 

e muitas vezes você vai ter que, assim, cercear até o seu relacionamento com eles 

entendeu? Porque você tá dos dois lados né, você tá dentro da equipe, mas você 

também é da empresa que cobra a empresa deles. Você é fiscal do contrato, então 

muitas vezes assim, é tentar não misturar. É difícil porque você, na avaliação, vai 

conviver com eles direto... vai almoçar, vai acordar de manhã e tomar café, às vezes 

a noite vai fazer um lanche, entendeu? Então assim, essa atuação... isso é muito 

complicado, porque às vezes eles confundem, assim, eles acham que você é, vamos 

dizer, o ‘salvador da pátria’ deles, entendeu? Que você vai resolver tudo de tudo. Na 

avaliação...vai resolver tudo de tudo com o gerente deles, e muitas vezes não é 

assim. A sua atuação é limitada. A sua atuação é limitada dentro do escopo do 

contrato, dentro do que está sendo medido, né?. Você, na verdade assim, eles 

confundem muito esse papel. Eles acham que você é o gerente deles, que sei lá, que 

é alguém da empresa deles que vai fazer tudo por eles, entendeu? (risos) Eles 

confundem essa coisa assim, e é complicado viu? É muito complicado. Com o 

tempo eles vão vendo assim, permanecendo aqueles mesmos avaliadores, eles vão 

vendo assim, que poxa, você atua até onde você pode, né? A empresa deles é boa? 

É, é boa, mas também ela tem... Toda empresa tem um lado leonino dela. A diária 

deles... ah.. O auxílio almoço deles não é tão grande, aí eles já sabem “ah, porque é a 

minha empresa”, então assim, com o tempo eles vão vendo assim, poxa, você dá 

tudo de si, mas aquela empresa também tem o problema dela e tem coisa que você 

não tem interferência. E muita coisa você vai falar, que eles vão vir te reclamar e 

você vai falar “olha, liga pro Celso, vê com ele, eu vou acompanhando, se não 

resolver você me fala.” 

 

 

Pelo relato, tendo em vista que os profissionais da empresa contratada acabam tendo 

mais contato com o fiscal de contrato do que com o gerente, acaba sendo estabelecida uma 

relação de parceria entre eles, e o fiscal de contrato acaba sendo considerada a pessoa que 

atuará como intermediário, junto à empresa contratada, para pleitear algum direito tido como 

lícito ou resolver alguma situação que tenha ocorrido. Ou seja, além do fiscal de contrato 

assumir a atribuição de acompanhar, fiscalizar a prestação dos serviços contratados, dele é 

esperado uma atuação junto à empresa contratada que garanta que os problemas sejam 

solucionados assim como as solicitações dos profissionais sejam atendidas. 

Por outro lado, o fiscal de contrato possui uma atuação limitada no que se refere ao 

escopo contratual. Ele não pode interferir em questões internas à empresa contratada que não 

possuem qualquer relação com o contrato e com a prestação do serviço contratado.  
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3.3.3 Formação e treinamento 

 

Com o objetivo de capacitar seus profissionais para atuarem como fiscais de 

contrato, tendo em vista a seriedade e relevância do assunto, a empresa, foco deste estudo, 

fornece um treinamento, entre outros, considerado como pré-requisito para que um 

profissional possa desempenhar essa nova função. Durante essa capacitação, muitos assuntos 

são abordados, não sendo considerados, pelos instrutores, suficientes para que atuem de forma 

que possíveis erros sejam evitados, seja por desconhecimento da temática por não fazer parte 

de sua formação acadêmica, seja por desconhecimento acerca do que envolve a atividade de 

fiscalização de contratos. Pelos relatos escutados, esse treinamento não possui como 

prerrogativa principal capacitar os profissionais na função de fiscalização de contratos. Seu 

foco acaba sendo informar o futuro fiscal de contrato de que ele irá assumir as conseqüências, 

caso cometa algum erro relacionado à fiscalização de contratos.  

A seguir, são transcritos trechos das instruções dos instrutores I1 e I2, 

respectivamente, referentes ao treinamento que o profissional, o qual atua como fiscal de 

contrato, precisa realizar. É possível perceber que, apesar de existir um treinamento pré-

requisito para que um profissional atue como fiscal de contrato, ele não tem como objetivo 

capacitar o profissional para essa função. Na verdade, fica claro que o objetivo principal é 

fazer com que o profissional entenda sobre a responsabilidade que ele irá assumir, 

principalmente pelos possíveis erros cometidos. Vale ressaltar que o fiscal de contrato tem 

pleno conhecimento de que ele assume a responsabilidade por qualquer erro cometido durante 

a fiscalização de contratos, mas não sabe exatamente qual será a sanção administrativa a ser 

adotada pela empresa. 

 

5: S– E como que é esse treinamento? Qual o treinamento que eu preciso ter pra ser 

fiscal de contrato? 

6: I1– Bem, a empresa ela oferece um treinamento de 40 horas que eu achei que 

muito pouco me valeu, por quê? Ele me oferece antes de eu começar uma atividade 

que pra mim é totalmente desconhecida. Então eu não tenho dúvidas do que eu não 

conheço. Então quando eu fiz o treinamento de 40 horas, eu praticamente estava lá 

sentada com uma carga horária de 40 horas ouvindo uma série de informações 

novas, totalmente fora da minha área, que eu boiei mais do que absorvi. E depois as 

dúvidas pra mim foram surgindo no decorrer do trabalho, só que aí não tinha como 

eu voltar pra fazer o curso. Então eu acho que se eu fizesse um outro tipo de curso 

durante o trabalho, eu acho que seria até mais proveitoso porque antes de começar 

eu não achei que ele foi tão proveitoso como poderia ter sido porque eu não 

conhecia nada sobre o assunto, então assim, eu não tinha dúvida porque eu não 

conhecia atividade.  

 

345: S– Tá, e esse treinamento de fiscalização eu faço, eu posso fazer, tenho que 

fazer... 
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346: I2– Faz, chegar lá eles vão falar assim “ah porque o fiscal de contrato é 

responsável por isso, por aquilo, se houver algum processo você vai ser processado, 

não sei o que, solidariamente, não sei o que... E é seu CPF que responde”... mas 

assim, tudo bem, isso aí você como fiscal vai tentar atuar corretamente para que 

aquilo ali não ocorra. Mas o trabalho de fiscalizar mesmo toda a problemática, você 

vai aprender fiscalizando. Não vai ser esse curso que vai te ensinar, entendeu? Esse 

curso vai te ensinar assim, juridicamente a sua responsabilidade, entendeu? o que... 

Mas, o trabalho em si... Todo problema que você vai ter durante aquela fiscalização, 

não é ali que você vai aprender, entendeu? Você vai aprender no dia a dia. 

 

 

De acordo com o trecho da instrução dos instrutores (I1 e I2), o treinamento 

fornecido pela empresa não é suficiente para capacitá-los a atuarem como fiscal de contrato. 

Apesar de o treinamento possuir carga horária de 40 horas, não é suficiente para que os fiscais 

de contrato se sintam seguros e capacitados nessa nova função; primeiro, por esse ser o 

primeiro contato deles com a fiscalização de contratos e segundo, porque durante o 

treinamento inúmeros assuntos são abordados os quais não fazem parte da formação 

acadêmica desses profissionais. Os fiscais de contrato acabam, então, aprendendo a fiscalizar 

contratos ao iniciarem nessa nova função, ao se depararem com situações que poderão 

comprometer o andamento do projeto para as quais deverão buscar a solução mais adequada. 

Vale ressaltar que um dos instrutores (I1) sugere que um treinamento de capacitação poderia 

ser disponibilizado durante a realização da atividade de fiscalização de contratos, quando as 

dúvidas surgem. 

Além do treinamento citado, o fiscal de contrato também precisa se capacitar em um 

sistema (SAP) utilizado para realizar a medição dos serviços e avaliação de desempenho da 

empresa contratada. Por outro lado, conforme instruções do instrutor I2, o fiscal de contrato, 

além de não ter feito o treinamento no sistema, por não considerá-lo proveitoso, adotou a 

estratégia de acionar o apoio de um profissional administrativo para realizar a medição, o qual 

acabou elaborando um “passo a passo da medição” como mecanismo de suporte.  

 

166: S– Ah tá. E aí como eu faço esse pagamento? É algum sistema... como que é? 

167: I2– Para fazer a medição, é o sistema SAP. Você não vai ser instruída no 

sistema SAP. Eu vou te dar o passo a passo, vou te mostrar como faz a medição 

168: S– Tem algum treinamento? 

169: I2– Existe um treinamento, mas, por exemplo, eu não fiz. Então assim, quando 

eu comecei a medir esse contrato tinha uma pessoa do administrativo que me 

ajudava. Aí ela ajudava.... porque o sistema SAP eu não acho um sistema nada 

amigável...você entra e não tem a menor noção para que lado tem isso, tem aquilo. 

Aí essa pessoa me ajudava e tal, aí ela fez um passo a passo da medição, aí eu 

guardo esse passo a passo pra saber assim como que eu vou medir o contato, entrar 

no sistema, colocar as linhas lá, colocar nas linhas de medição, do que foi feito no 

mês anterior... 

170: S– Mas o que você me orienta? Fazer o treinamento ou não fazer o 

treinamento? 

171: I2– Olha...(pausa longa). É melhor você seguir o passo a passo. 
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172: S– Seguir o passo a passo. 

173: I2– Eu não sei, eu vou ser bem sincera, nunca fiz esse treinamento, e sempre 

segui o passo a passo. Eu não sei se o treinamento ele ajuda.  

 

 

Segundo Aguiar (2012), todo processo de trabalho tem por objetivo transformar 

insumos em produtos consumíveis e serviços através da combinação de três elementos: a 

atividade do ser humano, o objeto (matérias-primas, por exemplo) sobre o qual o trabalho se 

realiza e os meios (ferramentas, por exemplo) que tornam possível sua realização. Tendo em 

vista que a empresa, foco deste estudo, define que, para atuar como fiscal de contrato, o 

profissional precisa realizar um treinamento, o qual, de acordo com os dois instrutores, não é 

considerado suficiente para capacitá-lo nessa nova função, é possível constatar que faltam 

meios para que o fiscal de contrato atue de forma segura sem comprometer o 

desenvolvimento do projeto. 

 

 

3.3.4 Relação com coletivo e aprendizado 

 

Com vistas a sanar as possíveis dúvidas que possam surgir ou até mesmo contar com 

o apoio de profissionais cujas ações não são suas atribuições, o fiscal de contrato aciona 

diversos outros profissionais para complementar sua atuação. Essa condição é chamada por 

Zarifian (2001, p. 102) “polivalência de grupo”, expressão utilizada para designar um 

conjunto de trabalhadores que possuem competências individuais as quais precisam se 

complementar para poder enfrentar o problema ou determinada situação do trabalho.  

A seguir, é apresentado esquema contendo o coletivo de trabalho que o fiscal de 

contrato precisa acionar. 
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                                 Figura 3 - Coletivo de trabalho acionado pelo fiscal de contrato 
                              Fonte: Autora 

 

Tendo em vista que o fiscal de contrato não possui conhecimento técnico em todas as 

áreas envolvidas na atividade de fiscalização de contratos, esse profissional precisa adotar 

estratégias para evitar, ao máximo, consequências negativas de suas ações. Conforme 

instrução do primeiro instrutor (I1), uma das estratégias adotada é buscar sanar as dúvidas 

acionando profissionais mais experientes e/ou de áreas de conhecimento para as quais 

necessita de informações adicionais para subsidiá-lo nas suas atribuições. Falzon (2007) 

afirma que o principal meio para a construção de competências é a formação, a qual inclui 

tanto a aprendizagem intencional quanto a aprendizagem não intencional (“aprender 

fazendo”). Com relação ao “aprender fazendo”, os profissionais menos experientes utilizam 

não só a aprendizagem pela ação, ou seja, imitação, mas também os comentários, as 

verbalizações dos profissionais mais experientes, ou seja, aprendizagem pela verbalização 

acompanhando a ação para desenvolver competências.  

O fiscal de contrato, por não possuir conhecimento em áreas que permeiam pela 

fiscalização de contratos, acaba buscando apoio em profissionais com formação nessas áreas, 

para que ele possa desempenhar suas atribuições com segurança. 

 

17: S– E no momento que eu estiver exercendo a atividade de fiscalização de 

contratos, se eu tiver alguma dúvida sobre esses temas que não fazem parte da minha 

formação... A quem eu recorro pra tirar dúvida? 

18: I1– Aí você vai ter que procurar saber quem é o profissional daquela área tipo 

tributário...quem entende de tributário? Qual é o setor? Quem é a pessoa que pode 

conversar com você? Aí você vai ligar pra essa pessoa e perguntar “olha, eu sou 

fiscal de contrato, será que você poderia ter um tempinho pra esclarecer algumas 

dúvidas?”. Aí depende muito da pessoa...têm pessoas que vão estar disponíveis pra 

te esclarecer, outras não. 

19: S– Mas como é que eu chego nessa pessoa, por exemplo, do tributário? 
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20: I1– Ah tentando pesquisar, ligando pra alguém “você conhece alguém do 

tributário?” Aí esse “não”. “Sabe alguém que pode me informar?”. “Ah tem um 

fulano do RH que conhece tributário”...”ah tem uma pessoa”. E aí você vai ligando 

pra várias pessoas até chegar uma pessoa que realmente tenha conhecimento daquele 

assunto específico do tributário, porque de repente ele não sabe tudo do tributário, 

mas ele vai saber sobre COFINS...um determinado imposto. Ele sabe só sobre 

aquilo, e aí você vai ter que descobrir quem é aquele cara que entende daquilo, 

porque também não... 

21: S– Mas quem é esse meu ponto inicial assim? A quem eu recorro primeiro? Por 

exemplo, eu preciso chegar naquele trabalhador do tributário. 

22: I1– Olha, eu sinceramente, eu te aconselho a entrar na lista telefônica e colocar 

lá tributário. Pega qualquer pessoa do tributário e pergunta “ah, fulano, bom dia, na 

verdade não é com você que queria falar não...gostaria que você me desse um apoio, 

me indicasse com quem eu poderia falar do tributário que entenda sobre 

determinado assunto”. E aí você vai pesquisar pela lista telefônica. Eu te aconselho a 

fazer isso como fiscal que seria o que eu faria. 

 

 

O fiscal de contrato pode se deparar, ao longo do contrato, com dúvidas relacionadas 

a áreas de conhecimento que não fazem parte de sua formação acadêmica ou até mesmo 

relacionadas à área de contratação. Uma das estratégias adotada, conforme relato, é buscar 

sanar as dúvidas, acionando profissionais mais experientes para subsidiá-lo durante a 

fiscalização do contrato, conforme instrução do segundo instrutor (I2). Ao buscar suporte em 

um profissional mais experiente, o fiscal de contrato busca conhecer e entender determinado 

assunto ou procedimento para poder completar sua tarefa ou responder a alguma demanda de 

informação.  

 
342: I2– Olha só, a gente tem o fiscal, você vai ser a titular, fiscal titular. Tem um 

fiscal substituto que é um colega nosso, ele já está há mais tempo, ele vai poder te 

informar. Na ausência dele, tem uma pessoa na contratação que é antiga na empresa, 

e qualquer dúvida ela vai te orientar. Reunião com a contratada, quando forem 

aqueles impasses assim de serviço, de relacionamento... Se quiser chamar essa 

pessoa da contratação... Não é uma só, tem umas três pessoas lá... pode chamar 

porque eles têm sempre uma orientação mais relacionada ao contrato né... 

 

Outra situação vivenciada pelo fiscal de contrato, mediante a qual ele aciona um 

profissional mais experiente, se refere ao acesso ao sistema SAP para realizar a medição dos 

serviços realizados pela empresa contratada. Conforme já relatado, a empresa contratante 

disponibiliza um treinamento nesse sistema, mas, por conta de considerá-lo insuficiente, para 

embasar o fiscal de contrato de conhecimento necessário para acessá-lo sem dificuldade, o 

segundo instrutor (I2) passa como instrução acionar um profissional mais experiente da área 

de contratação para que consiga aprender através dele. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

178: S– E se essa pessoa do administrativo não estiver aqui (para apoiar o fiscal de 

contrato no acesso ao sistema SAP)? 

179: I2– Aí...(pausa)..., é problema. 
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180: S– Qual é a orientação que você me passa? O que eu faço? 

181: I2– Eu tenho um contato de uma pessoa que é de uma antiga gerência, que 

agora é contratação, ele é um cara que pode te ajudar, ele conhece o SAP e vai poder 

te auxiliar.  

182: S– Se eu não conseguir contato com administrativo eu posso entrar em contato 

com essa pessoa que você vai me passar o contato? 

183: I2– Pode, se não for com ele... Mas ele domina o SAP. 

184: S– Para eu poder fazer essa medição pra pagar a empresa contratada. 

185: I2– É, para poder fazer. E mesmo que você não consiga, dê um problema... tem 

que..., aí... O problema é o seguinte, nós não dominamos o SAP, a gente sabe fazer 

aquele passo a passo. Saiu daquilo ali, não tem como sair daquela situação, aí você 

vai ter que pedir ajuda. Entendeu?  

  

Conforme já relatado anteriormente, um dos documentos que a empresa contratada 

precisa encaminhar para a fiscalização de contratos é a documentação trabalhista. Na verdade, 

essa documentação precisa ser enviada à equipe administrativa para arquivamento e também 

inserida em um sistema da empresa contratante, para que possa ser analisada por profissional 

qualificado. O segundo instrutor (I2) comenta sobre essa situação. É possível perceber pela 

instrução recebida que o fiscal de contrato, por não possuir conhecimento para realizar análise 

da documentação trabalhista, tem como apoio sua inserção em um sistema para análise por 

um profissional da área. Isso representa um acionamento do coletivo de trabalho, uma divisão 

de atribuições e um compartilhamento de saberes. 

 

241:I2–E tem também a documentação trabalhista que é enviada para o 

administrativo. Essa documentação trabalhista, assim, atualmente quem está 

conferindo tudo é o administrativo, entendeu? Que é um trabalho assim...nós como 

técnicos assim de outra área, a gente não entende nada daquilo. 

242: S– Que documentação trabalhista é essa? 

243: I2– Toda a folha de pagamento do empregado....FGTS, pagamento de INSS... 

244: S– Mas a princípio seria do fiscal de contrato? Seria a minha responsabilidade? 

245: I2– A princípio seria o fiscal de contrato. Atualmente na empresa existe até um 

sistema que a empresa cadastra tudo isso, e esse sistema verifica essa documentação 

trabalhista. Mas você também tem que monitorar para ver se empresa cadastrou. O 

sistema também vai te mandar mensagens entendeu? Se tiver ficado em branco, 

alguma coisa assim. Esse sistema na verdade, ele ajuda. Ele nos ajuda porque esse 

sistema ele verifica aquela documentação. Então assim, a documentação é verificada 

pelo sistema e também o administrativo verifica se veio tudo aquilo ali. Essa 

documentação, por exemplo, no nosso caso que você vai ficar fiscalizando esse 

contrato, ela não vem para mim, ela vai pro administrativo. 

246: S– E como é que eu posso garantir que ela está vindo e como é que eu posso 

garantir que ela tá sendo avaliada corretamente? Porque eu como fiscal de contrato, 

se ela não estiver sendo avaliada corretamente, depois eu posso ser cobrada, não 

posso?  

247: I2– Com certeza, mas aí qual o problema? A verdade é que você, com toda a 

demanda de trabalho que você tem, você não vai conseguir conferir. Agora com o 

SIFAC, se a empresa cadastrou você pode até dizer “está tudo ok”, mas se tiver 

algum problema o sistema vai acusar, entendeu? Só que, eu, por exemplo, não tenho 

know-how para olhar se aquilo ali está certo ou não, porque eu não trabalho na 

contabilidade, entendeu? Então assim, lá na frente se alguém vier requerer algum 

direito que não foi pago pela empresa, vão chamar o gerente e o fiscal do contrato.  

248: S– E essa documentação entrando nesse SIFAC, é garantia de que está sendo 

avaliada corretamente? Eu posso confiar de que essa avaliação é feita correta? 
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249: I2– Olha, o sistema foi feito para isso. Agora se você pode confiar totalmente 

sinceramente eu não sei. 

250: S– Tem uma pessoa que eu possa entrar em contato para tirar dúvidas? 

251: I2– Tem uma pessoa, eu vou te passar o contato dela. Ela é de outra gerência, 

ela fica responsável por esse sistema. Ela fica em outro prédio. 

252: S– Mas ela entende dessa parte trabalhista? 

253: I2– Entende. Ela fica internamente na empresa. Ela entende. 
 
 

Outro apoio que o fiscal de contrato precisa acionar é da equipe administrativa para 

realizar a programação de viagem da equipe da empresa contratada que irá realizar o serviço 

contratado. Tendo em vista que essa atividade não representa atribuição do fiscal de contrato, 

ele aciona o profissional que detém a responsabilidade por realizá-la, contando com sua 

cooperação. De acordo com Dejours (2004), cooperação diz respeito à vontade das pessoas de 

trabalharem juntas mediante construção de acordos, normas e regras que definem a maneira 

como o trabalho precisa ser realizado. Adicionalmente, Zarifian (2001) relata que, para que 

exista trabalho é necessário haver comunicação, ou seja, compromisso e entendimento 

recíproco das obrigações de cada um, assim há interdependência e há complementaridade das 

ações. É necessário que haja uma cultura compartilhada. Baseado nos trechos das instruções 

dos instrutores (I1 e I2), o fiscal de contrato precisa que a equipe administrativa realize a 

programação de viagem. Porém, em diversos momentos, os profissionais, que pertencem à 

equipe administrativa, relatam que se esqueceram de realizar essa atividade, ficando sob 

responsabilidade do fiscal definir a ação que deverá ser tomada para corrigir essa situação 

sem causar prejuízos para o andamento do projeto. 

 

63: S– E o pedido de viagem eu tenho que fazer junto com o administrativo? 

64: I1– Junto com o administrativo. Mas ao mesmo tempo você tem que 

acompanhar o pedido porque algumas vezes, como elas ficam responsáveis por 

muitas viagens da gerência, elas acabam esquecendo. Pode acontecer... 

 

 

51: S– Mas pode acontecer de falar para mim “ah eu não fiz”? 

52: I2– Pode, pode acontecer. Uma vez nós íamos pra uma assessoria numa unidade 

lá no Sul, e aí foi pedido com três semanas ou duas de antecedência, com bastante 

antecedência. Aí quando foi na sexta-feira a pessoa da secretaria chegou e falou 

“olha eu marquei o voo só para terça-feira” porque quando chegou a um 

determinado período em que já não dava mais para mudar o voo, aí chegou “marquei 

para terça porque eu não fiz com antecedência, eu me esqueci de fazer essa viagem” 

e aí, resultado, como era uma semana de assessoria a unidade foi prejudicada porque 

a gente perdeu a segunda feira de assessoria e... ficou nisso aí, porque você... Não 

poderia ser feita uma viagem de emergência porque a gerência não ia autorizar por 

conta do custo da situação da empresa. Aí eu tive que entrar em contato com a 

unidade, passar o maior carão e ainda falar, que a gerente de lá é bem rígida, e falar 

com ela “olha infelizmente houve um problema no agendamento das viagens, foi 

enviado com muita antecedência, mas não foi feito. E ai gente vai na terça e volta na 

sexta” 

53: S– Então qual a orientação você me passa nesse caso? Porque a gente passa, eu 

vou ter que passar a programação para administrativo para ele poder fazer... 
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54: I2– Sim. 

55: S– Aí qual a orientação? 

56: I2– A orientação vai ser, que você vai ter que ficar naquela atenção mesmo, e 

indo atrás e vendo se ela fez, se não fez ...”fulano não esquece não da viagem tá?!”, 

sempre lembrando, sempre assim, praticamente todo dia. Você vai lá e tal... 

 

 

Nesse caso, a estratégia adotada, para minimizar ou mitigar os possíveis efeitos 

negativos para o andamento do projeto, é a de entrar em contato com a unidade cliente do 

serviço contratado e com a empresa contratada para negociar um novo período ou, até mesmo, 

levar a situação para o gerente do contrato da empresa contratante, a fim de verificar a 

possibilidade de autorizar viagem emergencial. 

 

65: S– E se esquecer o que eu faço... Como que eu devo proceder...? 

66: I1– Olha, já aconteceu e aí a gente teve que ligar pra unidade... Já tinha 

extrapolado o prazo... Assim, se não extrapolar o prazo você tenta pra próxima 

semana, e aí você conversa com a contratada que deu um problema e você vai ter 

que fazer uma nova programação. Se não, você vai ter que ligar pra unidade e falar 

que não vai poder ser naquele período, só daqui a tanto tempo e você vai ter que 

programar depois. Vai ter que postergar o serviço. Não tem outra maneira. Ou você 

posterga, ou você leva pro teu gerente autorizar uma viagem emergencial, que eu 

entendo que não é emergencial, que é um tipo de serviço que dá pra programar mais 

pra frente. 

 

 

Além do fiscal de contrato, o gerenciamento do contrato também depende da atuação 

de mais 2 profissionais: gerente do contrato da empresa contratante e gerente do contrato da 

empresa contratada. Tendo em vista que a empresa contratante é extremamente hierarquizada 

e burocratizada, e associado ao fato de o gerente do contrato possuir um cargo gerencial, ao 

contrário do fiscal do contrato, acaba por existir internamente uma regra que define o limite 

de atuação do fiscal.   

De acordo com as instruções do segundo instrutor (I2), a atuação do fiscal de 

contrato se limita a questões técnicas. Assuntos que ultrapassem a parte técnica ou que 

requeiram uma tomada de decisão precisam ser levados ao gerente do contrato. Conclui-se, 

portanto, que o fiscal de contrato possui a responsabilidade, mas não a autoridade, ou seja, ele 

é responsável por garantir um bom andamento contratual, porém ele depende do gerente do 

contrato, em algumas situações, principalmente para a tomada de decisão. Por outro lado, essa 

situação acaba tendo uma repercussão positiva para o fiscal de contrato, uma vez que ele, 

pautado em uma cultura interna à empresa, se utiliza dessa regra como mecanismo de dividir 

responsabilidades, evitando, com isso, sentir-se sozinho e o processo de sofrimento.  

Zarifian (2001) afirma que sempre que determinada situação ultrapassar o saber e a 

ação de um único profissional, este deve acionar uma rede de atores para solucionar o 
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problema, fazendo com que o trabalho torne-se coletivo. Além disso, para que o trabalhador 

assuma responsabilidades, é necessário que a organização lhe forneça meios para que consiga 

desempenhar suas atribuições. Constata-se, então, que há uma rede de suporte que configura 

esse coletivo, que será sempre flexível e composta de novos e antigos atores dependendo da 

natureza das solicitações envolvidas. As relações hierárquicas são importantes nessa rede. 

Dessa forma, cabe entender o papel e os limites do gerente de contrato. 

 

214: S– E como é que é minha relação do fiscal com o gerente? Até onde vai a 

minha atuação e quando começa a atuação do gerente?  

215: I2– Pode ocorrer um problema no contrato com a equipe, você levar para o 

gerente do contrato... Porque aí é um problema assim, que transcende a sua atuação, 

não é nada técnico, não é nada de auditoria, não é nada do serviço, é uma coisa que 

vai muito além. Ele também precisa dar a aprovação dele, aí você vai levar, 

entendeu? E aí vocês, juntos, vão levar para chamar contratada, se reunir... 

216: S– E como é que eu sei até onde vai a minha atuação? Como que é? 

217: I2– Olha...(pausa longa) a sua atuação você tem que tentar assim... A sua 

atuação vai ser daquela forma que tudo ocorra da maneira mais correta possível. 

Você vai trabalhar para isso e registrar tudo que você fizer pra isso. Para um dia lá 

na frente, se alguém registrar, você vai falar “não, eu quando era fiscal eu atuei, eu 

pedi a substituição do fulano assim que foi identificado o problema, só que o gerente 

de contrato me pediu para essa pessoa ficar até não sei que dia”. 

218: S– Mas você me orienta a todo problema que surgir eu passar para o gerente do 

contrato ou não? 

219: I2– Não, alguns problemas você mesma vai resolver. Problemas assim, ah! a 

atuação daquele consultor, ele precisa melhorar o relatório dele, aí você vai tratar 

com o gerente da contratada. Porque ai é coisa técnica, ele mesmo vai atuar... Não é 

tudo também que você vai pedir uma substituição da equipe. Ele vai atuar, tentar 

aprimorar o trabalho daquela pessoa e tal. Agora quando for um trabalho, ou quando 

for um problema, por exemplo, comportamental de um integrante daquela equipe aí 

você vai ter que levar para o seu gerente. Um problema de comportamento dessa 

pessoa, você vai levar. Porque aí já é um problema assim... você vai resolver aquilo 

tudo sozinha? Não, é um problema comportamental que já interferiu em outras 

pessoas até mesmo da equipe, um colega seu de trabalho, então você vai levar para o 

seu gerente. 

220: S– Então assim, eu estou percebendo assim, que eu como fiscal tem coisas que 

eu posso resolver, tem coisas que tenho que levar para o gerente de contrato. 

221: I2– Tem coisas que você tem que levar para o gerente. 

 

 

Nesse momento, fica nítido que o fiscal de contrato precisa acionar outros 

profissionais para que consiga implementar a função que lhe foi atribuída. O fiscal de 

contrato, diante de uma situação, precisa elaborar e implementar respostas que evitem 

qualquer prejuízo ao serviço contratado e, por consequência, ao contrato. De acordo com 

Zarifian (2001), a atividade humana se reposiciona no confronto com eventos, ou seja, no que 

ocorre de forma imprevista podendo causar prejuízos ao sistema de produção. Sempre que um 

evento ultrapassa o saber e a ação de determinado trabalhador, ele precisa acionar a sua rede 

de atores, o seu coletivo de trabalho para que o problema seja solucionado. O trabalho então 

torna-se coletivo. 
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Assim, apesar de ser o único profissional designado formalmente para representar 

sua empresa como fiscal de contrato, ele não atua sozinho. O fiscal de contrato precisa, então, 

de uma série de outros profissionais para que consiga gerir o contrato e implementar o 

projeto. Ele precisa ter apoio de outros profissionais que irão complementar sua atuação. O 

fiscal de contrato representa um profissional que, apesar de ter que assumir inúmeras 

responsabilidades e ter que responder por algum erro cometido, ele servirá de elo entre as 

empresas contratadas e contratantes, articulando os profissionais da empresa contratada. Ele é 

o profissional que irá articular os profissionais da empresa contratada fazendo com que o 

projeto seja realizado conforme planejado. 

Apesar de necessitar acionar um coletivo de trabalho para que consiga desempenhar 

a função de fiscal de contrato, conforme trecho da instrução relatada pelo primeiro instrutor 

(I1), ele se enxerga como um profissional que está sempre cobrando outros profissionais para 

que realize suas atividades de forma a garantir a fiscalização do serviço contratado e o 

encaminhamento do projeto. O fiscal de contrato, então, não só precisa acionar o coletivo de 

trabalho, mas depende da cooperação de diversos profissionais para que consiga implementar 

suas tarefas. 

 

88: I1–Então você está o tempo todo cobrando tudo dos outros. Você está cobrando 

do administrativo, se está fazendo viagem... você está cobrando da contratada que já 

está passando do prazo pra entregar o relatório...você está cobrando a unidade, o 

questionário de avaliação...  

 

 

Vale ressaltar que o próprio fiscal de contrato tem conhecimento de que o trabalho de 

fiscalização de contrato é essencialmente coletivo, sendo essa rede social, que ele precisa 

acionar sempre que necessário, uma forma de defesa para a construção da saúde. De acordo 

com as instruções do segundo instrutor (I2), ao ser mostrado para a contratada que o fiscal de 

contrato possui uma rede social que o assessore, isso faz com que ele se sinta mais 

fortalecido, como se formasse uma ferramenta que o ajuda a enfrentar os constrangimentos 

inerentes ao exercício da função. 

 

353: S– E eu vou precisar assim, ter contato com pessoas de outras áreas até mesmo 

pra me apoiar né? 

354: I2– Vai, pra te apoiar e muitas vezes aquele apoio assim, vai ser muito 

importante até pra contratada ver que tem uma outra, um terceiro ali participando, 

entendeu? que você e aquela gerencia do contrato, vocês não estão sozinhos ali né, 

que tem alguém ajudando. 
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Sendo assim, é possível perceber que o trabalho do fiscal do contrato é 

essencialmente coletivo e que depende de inúmeros profissionais para que consiga realizar a 

gestão do contrato e implementar satisfatoriamente o projeto pretendido. Para tanto, esses 

profissionais, dos quais o fiscal de contrato depende, precisam compreender que, apesar de 

uma pessoa ter sido designada fiscal de contrato, não significa que não tenham certa parcela 

de responsabilidade em contribuir embasando-o de conhecimentos e informações necessários. 

Não havendo cooperação, pode ocorrer um bloqueio da produção do serviço, fazendo com 

que o projeto não seja realizado da forma como foi planejado.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve por objetivo discutir os aspectos da organização do trabalho dos 

fiscais de contrato de uma gerência de SMS pertencente a uma diretoria de uma empresa de 

energia e sua influência no processo de construção de saúde e formação de competências. 

Assim, a pesquisa desenvolvida permite traçar algumas considerações finais tendo 

como referência as instruções fornecidas pelos fiscais de contrato, para que os objetivos 

propostos pudessem ser atingidos e as questões de pesquisa respondidas.  

No que diz respeito ao método adotado (Instrução ao Sósia), ele o permitiu à autora do estudo  

deparar-se com o real da atividade (Clot, 2006) do fiscal de contrato, o que contribuiu para 

enriquecer esse estudo e a identificar também práticas adotadas por esse profissional para a 

construção de saúde evitando-se, com isso, os efeitos patogênicos do processo de sofrimento. 

Segundo Clot (2006), o real da atividade não representa apenas o que foi realizado, mas 

também tudo o que não foi feito, tudo o que  o profissional tenta fazer sem conseguir, o que 

foi pensado em poder fazer, o que se fez para não fazer aquilo que seria preciso fazer ou o que 

foi feito sem o querer ou sem necessidade. Todas essas questões também fazem parte da 

atividade pois interferem no que efetivamente foi realizado. Vale ressaltar que, na grande 

maioria das vezes, o trabalhador, ao ser questionado sobre sua atividade, descreve apenas o 

que realiza. Nesse sentido, o interesse com o método adotado não foi apenas na atividade real 

desenvolvida pelo fiscal de contrato, mas também o real da atividade, ou seja, tudo aquilo que 

não foi possível ser realizado, por uma série de fatores organizacionais e pessoais. É 

justamente essa atividade não realizada, impedida de ser realizada que causa desgaste no 

trabalhador, fazendo com que ele adote estratégias para a construção da saúde, procurando 

defender-se, preservar-se dos possíveis efeitos patogênicos do processo de sofrimento. Por 

fim, o método escolhido permitiu à fiscal de contrato que estava dando a instrução ver seu 

trabalho de outra maneira e à pesquisadora, que é também fiscal de contrato, ver seu próprio 

trabalho na posição de observadora, fazendo com que ambas reflitam e analisem o mesmo.  

Foi possível observar através das instruções passadas, que a atividade do fiscal de 

contratos é essencialmente prescritiva, sendo essa característica é utilizada por ela, em 

diversas situações, como forma de proteção. Ou seja, de posse das prescrições descritas em 

documentos contratuais ou em diretrizes e procedimentos internos da empresa, o fiscal de 

contrato, por exemplo, aciona profissionais com o intuito de que assumam o que lhes é 

atribuído e exige da empresa contratada o cumprimento de regras e normas. Essa estratégia 

adotada funciona como processo de construção de saúde evitando, com isso muitas vezes, as 
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consequências do processo de sofrimento. Segundo Dejours (2004), a mobilização subjetiva, 

que diz respeito a um ajuste entre tarefa e atividade, fica a cargo do trabalhador através da 

mobilização do que o autor chama de “inteligência do corpo” ou “engenhosidade”. É através 

dessa inteligência do corpo ou engenhosidade que o trabalhador se utiliza de iniciativa, 

criatividade para desenvolver uma forma própria de realizar determinada atividade. Sendo 

assim, é importante que a empresa, ao iniciar qualquer processo prescritivo de como 

determinada atividade deve ser realizada, leve em consideração o saber dos profissionais que 

efetivamente irão realizar a atividade, suas experiências anteriores e conhecimentos 

adquiridos. 

De acordo com as instruções relatadas, a fiscal de contrato assume todas as 

responsabilidades inerentes a essa nova atribuição. Por outro lado, por não ter autonomia para 

a tomada de decisão, diante de determinadas circunstâncias, a fiscal de contrato acaba 

adotando estratégias como mecanismo de autodefesa: arquivar email e atas de reunião 

(envolvendo empresa contratada ou profissionais pertencentes à empresa contratante) como 

“evidência” de que fiscalizou, cobrou e que por uma questão de limitação de atuação ou por 

não possuir conhecimento em determinada disciplina precisou acionar outra pessoa no sentido 

de dividir responsabilidades fazendo com que não se sinta tão sozinho no desempenho dessa 

atividade.  

Baseado no exposto, conclui-se que a atividade de fiscal de contrato é essencialmente 

coletiva e diante de uma situação que envolva o saber e ação de outros profissionais, o fiscal 

de contrato acaba adotando essa estratégia. O fiscal de contrato ao acionar o coletivo de 

trabalho busca não somente cooperação, complementaridade de ações, mas principalmente, 

dividir responsabilidades, repasse de competências como forma de enfrentar o sofrimento e de 

convocar o coletivo de trabalho a se responsabilizar pelo que lhe é atribuído. Ele precisa 

acionar profissionais de áreas específicas como por exemplo jurídico, tributário quando 

necessitar de apoio nessas áreas, assim como precisa acionar os gerentes da empresa 

contratada e contratante sempre que a situação envolver decisão gerencial. De acordo com as 

instruções passadas pelos fiscais de contrato, a sistemática adotada para acionar o profissional 

de determinada área específica difere  de um para outro. Enquanto uma dos instrutoras aciona 

um profissional com bastante experiência na área de contratação para o devido apoio, a outra, 

por não saber a quem recorrer, entra em contato com qualquer profissional da área para a qual 

necessita de apoio. Nesse caso, a empresa poderia definir pontos focais relacionadas às 

disciplinas que envolvem a fiscalização de contratos pois facilitará a tomada de decisão de 

forma rápida, evitando-se possível perda de tempo e o acionamento do profissional errado. 
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Outro coletivo de trabalho que acaba sendo acionado é a equipe administrativa a qual 

possui a atribuição de realizar a programação de viagem dos profissionais alocados em 

contrato. No que se refere à equipe administrativa, ambas instrutoras relataram que nem 

sempre a programação de viagem é feita pelos profissionais responsáveis por essa atividade. 

De acordo com Dejours (2004), a cooperação se refere à vontade das pessoas de trabalharem 

juntas para superarem os desafios que surjam. Por outro lado, é necessário que haja, de acordo 

com Zarifian (2001), entendimento sobre as obrigações do outro e as suas, chegando a um 

acordo. Tendo em vista os limites hierárquicos da empresa, ele aciona o gerente do contrato 

da sua empresa sempre que necessita de alguma decisão gerencial, ou seja, sempre que a 

situação extrapolar sua limitação, que é essencialmente técnica. Nesse contexto, fica evidente 

também, pelas instruções passadas, que o fiscal de contrato adota a estratégia de arquivar 

“evidências” que comprovem que o gerente de contrato tomou conhecimento do problema, 

sendo essa uma forma de dividir responsabilidades, de não fazê-lo sentir-se tão sozinho na 

função de fiscalização de contratos. Sendo assim, o encaminhamento que pode ser dado pela 

empresa é o de realizar um estudo para analisar o motivo que leva a equipe administrativa a 

não realizar a atividade em questão.  

A partir do momento em que o fiscal de contrato precisa se preocupar em arquivar 

“evidências” de que atuou adequadamente na gestão de determinado contrato, é possível 

dimensionar o estresse que ele precisa lidar relacionado ao “erro”. É como se o erro já fizesse 

parte da sua rotina de trabalho, tendo em vista o contato com assuntos e práticas que não 

fazem parte da sua formação acadêmica. Toda a responsabilidade recai sobre o fiscal de 

contrato, o qual possui total conhecimento dessa situação, inclusive da possibilidade de ser 

penalizado por alguma conduta inadequada (mesmo sem intenção).  

Sendo assim, diante da possibilidade do erro e de toda a responsabilidade que 

envolve fiscalizar um contrato, é possível perceber que o fiscal de contrato encontra-se 

sempre cobrando e controlando a realização de todas as atividades para que o projeto seja 

desenvolvido conforme planejado. Os problemas surgem e isso faz com que o fiscal de 

contrato busque soluções para minimizar ou atenuar as consequências deles. Ele atua como 

líder do projeto, acionando, sempre que necessário, os recursos disponíveis para solucionar os 

problemas que, porventura, surjam.  

Para que o profissional possa atuar como fiscal de contrato, a empresa, foco desse 

estudo, fornece uma capacitação inicial mas que não privilegia embasar o fiscal de contrato de 

conhecimentos que envolvem a fiscalização de contratos. Ao contrário, a capacitação é 

principalmente focada em alertar o profissional de que ele é o responsável pelo andamento do 
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contrato e que responde juridicamente por isso. Sendo assim, conforme relatado, o fiscal de 

contrato desempenha a função, inicialmente, sem um conhecimento mínimo necessário e 

acaba por aprender fazendo, errando, e temendo errar, frente às situações que ele vivencia 

durante a vigência do contrato. Nesse caso, a empresa poderia pensar na possibilidade de 

redesenhar essa capacitação inicial enfatizando a prática da fiscalização de contratos e as 

diversas “armadilhas” que envolvem a fiscalização de contratos às quais o fiscal está 

submetido mas que deve evitá-las. Além disso, a empresa pode pensar na possibilidade de 

criar fóruns de discussão entre os fiscais de contrato, contando com a participação de 

especialistas, com o objetivo de compartilhar experiências e práticas adotadas, assim como 

formar parcerias e ter contato mais próximo com outros profissionais que poderão oferecer 

ajuda mútua. 

Finalizando, existe uma ambiguidade na atuação do fiscal de contrato. Conforme 

relato da instrutora I2, ela tem que participar de todas as avaliações como líder de equipe e, 

por conta disso, acaba assumindo também as atribuições de um líder de equipe de avaliação, 

como gerenciar o processo de avaliação e a equipe de avaliadores. Ao participar de todas as 

avaliações, a fiscal de contrato acaba estreitando relações com os profissionais da empresa 

contratada e, de acordo com relato da instrutora, esses profissionais utilizam-se dessa situação 

para pleitear algo ou para fazer alguma reclamação de possíveis direitos que não estejam 

sendo cumpridos pela empresa contratada. Ou seja, o fiscal de contratado está sempre 

recebendo queixas desses profissionais os quais esperam que ele dê uma solução para as 

situações levantadas ou intervenha junto à empresa contratada para que essa providencie uma 

solução. Por outro lado, o fiscal de contrato, como possui limitação de atuação, não consegue 

resolver todas as situações levantadas, seja porque envolve decisão gerencial, seja porque 

envolve aspectos organizacionais da empresa contratada. Mesmo assim, por ser o fiscal de 

contrato, ele se cobra por prover alguma tratativa para as questões levantadas. Uma solução 

que a empresa foco desse estudo pode adotar é a de designar a liderança da equipe de 

avaliadores para outro profissional, ficando, então, o fiscal de contrato responsável por 

desempenhar essa função mediante acompanhamento da realização do serviço em 

conformidade com a especificação contratual. 

 A instrutora I1 também vivencia situação semelhante pois além de assumir as 

atribuições de fiscalização de contratos, também realiza as atividades inerentes ao seu cargo 

na empresa. Essa situação faz com que ela não consiga acompanhar a realização do serviço 

contratado, apesar de reconhecer a necessidade e a obrigatoriedade de realizar esse 

acompanhamento. Isso ocorre, provavelmente, pelo fato da empresa não levar em 
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consideração o real da atividade do profissional, subestimando e até mesmo simplificando as 

atividades que ela desenvolve. A empresa deve, antes de designar o fiscal de contrato, avaliar 

se o profissional terá condições de assumir essa nova função, tendo como base as atividades 

que desenvolve de acordo com o cargo que assume na empresa. Além disso, a empresa pode, 

de posse das atividades que o profissional desenvolve, delegar algumas para outro 

profissional. Assim, o fiscal de contrato terá tempo e disponibilidade para assumir a nova 

função. 

Com relação a PL 4330, caso seja aprovada sua implementação no Brasil, poderá 

causar diversas mudanças no processo de terceirização por não estabelecer limites refrente ao 

tipo de serviço que poderá ser terceirizado. Atualmente, as empresas somente podem 

terceirizar as atividades meio, o que já acarreta inúmeros problemas e responsabilidades para 

o fiscal de contrato. Caso haja uma expansão no processo de terceirização, novos problemas 

surgirão os quais somados com os já existentes, aumentarão ainda mais as responsabilidades 

do fiscal de contrato. Provavelmente, a atividade de fiscalização de contratos se tornará ainda 

mais complexa devido aos novos problemas que poderão surgir, o que obrigará as empresas a 

cada vez mais terem um olhar crítico sobre essa atividade. 

Finalizando, esse estudo teve por objetivo realizar uma análise da organização do 

trabalho do fiscal de contrato e fazer uma relação com os processos de construção de saúde. 

Foi possível perceber o quão dinâmica é a atividade do fiscal de contrato. Nesse contexto, os 

fiscais de contrato podem ser considerados atores principais para o pleno andamento do 

processo de contratação, garantindo o sucesso das diversas fases desse processo e zelando 

pelo cumprimento de exigências legais e contratuais que, se não atendidas, poderão gerar 

prejuízos financeiros e/ou de imagem às empresas. Sendo assim, a empresa, foco desse 

estudo, de posse dos resultados poderá promover mudanças internas no tocante à organização 

do trabalho do fiscal de contrato, o que corroborará com a melhoria na gestão dos contratos 

celebrados. 
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