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RESUMO 

 

Título: Gestão de serviços terceirizados em uma Instituição Federal de Ensino Superior: 

Proposição de um conjunto de ações gerenciais para melhoria da eficiência. 

 

Objetivo do trabalho: O objetivo do presente trabalho é propor um conjunto de ações 

gerenciais que permita a redução de custos de terceirização sem prejuízo a qualidade dos 

serviços prestados, bem como mensurar o grau de importância e o percentual de redução de 

custos das mesmas, tendo em vista que, com a promulgação da Lei 9632 de 07 de maio de 

1998 que extinguiu diversos cargos ocupados por servidores efetivos no âmbito da 

Administração Pública Federal, a terceirização de mão de obra, para realização dos serviços 

inerentes a estes cargos, tornou-se uma realidade irreversível e cada vez mais intensa nos 

órgãos públicos.  

 

Procedimentos/Método para a solução do problema: O método utilizado para a solução do 

problema foi a pesquisa de natureza aplicada, com abordagem qualitativa, e de cunho 

descritivo. Para a coleta de dados utilizou-se, na primeira etapa da pesquisa, a pesquisa 

bibliográfica e documental. Já na segunda etapa foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

e aplicações de questionários a gestores da instituição. Para a interpretação e análise dos 

dados adotou-se a análise de conteúdo por meio do software Atlas TI, estatística descritiva e 

técnicas multicritério de apoio à decisão - AHP.   

 

Resultados: As etapas realizadas para o desenvolvimento da pesquisa proporcionaram o 

alcance do objetivo geral e de todos os objetivos específicos. Os resultados demonstraram que 

o processo de terceirização parece ser irreversível, com tendências de ampliação do processo, 

que, de acordo com os gestores, apresenta vantagens e desvantagens para a instituição. Já os 

valores gastos pelos campi para manutenção da mão de obra terceirizada vêm crescendo 

progressivamente, assim como o impacto dessa mão de obra em seus orçamentos, interferindo 

diretamente nas atividades-fim da instituição. Nesse sentido, respondendo ao problema de 

pesquisa, propõe-se ao final do trabalho um conjunto de dez ações gerenciais como boas 

práticas de gestão para apoio a tomada de decisão, visando melhorar a eficiência da gestão de 

terceirizados e reduzir seu impacto no orçamento da instituição. 

 

Implicações práticas: O presente estudo foi uma demanda contratada pelo próprio IF Sudeste 

MG para auxiliar na resolução de seus problemas. O projeto impacta e beneficia a instituição 

como um todo, uma vez que a possibilidade de melhoria na eficiência da gestão de 

terceirizados e a consequente redução dos valores gastos com mão de obra terceirizada 

permitirão uma gestão administrativa mais eficiente e a disponibilização de mais recursos a 

serem investidos em ensino, pesquisa e extensão, que são as atividades-fim da instituição, 

beneficiando diretamente aos estudantes. Com base na aplicação do método AHP, fez-se, pelo 

corpo diretivo da instituição, uma priorização das ações gerenciais para melhoria da eficiência 

da gestão de terceirizados, de forma a se validar as ações no âmbito da instituição. Quanto a 

aplicabilidade deve-se indicar uma abrangência de uma realização, por meio de um teste 

piloto nos editais licitatórios para contratação de serviços de limpeza, com potencial de 

ampliação para os outros editais dos campi do IF Sudeste MG, bem como para outras 

instituições. O projeto se encaixa perfeitamente com o que está em desenvolvimento na 

instituição, uma vez que os recursos estão cada vez mais escassos e as instituições tem 

buscado cada vez mais reduzir seus custos de manutenção. 

 



 

Originalidade e contribuições: Este trabalho apresenta uma abordagem original, tendo em 

vista a insuficiência de pesquisas referente ao tema e que discutam o peso da terceirização de 

mão de obra no orçamento dos órgãos da administração pública federal, assim como não foi 

encontrado na literatura pesquisada um manual de boas práticas de gestão de mão de obra 

terceirizada. Como contribuição da pesquisa o produto apresentado poderá ser usado não 

somente pelo IF Sudeste MG, mas por qualquer órgão da administração pública que busque a 

melhoria da eficiência da gestão de terceirizados, tendo em visto que é um problema comum a 

vários órgãos. Os procedimentos técnicos utilizados nesta pesquisa e o conteúdo do programa 

contribuem também para pesquisas posteriores em que haja interesse em melhorar a eficiência 

da gestão de terceirizados no âmbito da administração pública. Este projeto de pesquisa está 

vinculado à Linha de Atuação Científico Tecnológica – LACT 2 – Estratégia e Operações.  

 

Produção Técnica/Tecnológica: Os produtos técnico-tecnológicos derivados dessa pesquisa 

foram um Processo de Avaliação e Gestão da Terceirização (figura 3), que poderá ser usado 

como protocolo para replicação do presente estudo, e um Plano de Ação Estruturado contendo 

10 ações gerenciais para melhoria da eficiência da gestão de terceirizados que auxiliarão aos 

gestores no processo de tomada de decisão referente ao tema (Quadro 6). Os produtos 

apresentados estão classificados no eixo 1 do Qualis técnico/tecnológico ‘produtos e 

processos’. A aplicabilidade dos produtos é perfeitamente viável tendo em vista que na 

maioria dos casos depende única e exclusivamente de atos de gestão, e como é um problema 

comum a várias instituições, inclusive outros institutos federais, há ampla possibilidade de 

disseminação das práticas organizacionais para os mesmos. Quanto à classificação da 

inovação, trata-se de produção de médio teor inovativo, tendo em vista que há uma 

combinação de conhecimentos pré-estabelecidos, uma vez que o aprendizado para elaboração 

dos produtos baseou-se no levantamento bibliográfico e documental realizado na pesquisa, 

bem como do conhecimento adquirido junto aos especialistas quando das entrevistas. Esta 

pesquisa pode ser classificada como produção com média complexidade, pois resulta da 

combinação de conhecimentos, apresentando uma noção normativa da legislação sobre o tema 

por parte do pesquisador e as técnicas difundidas pela Linha de Atuação Científico 

Tecnológica (LACT 2) do Programa de Pós-Graduação em Administração. 

 

 

Palavras-chave: terceirização, orçamento, gestão de contratos, mão de obra, IF Sudeste MG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Title: Management of outsourced services in a Federal Institution of Higher Education: 

Proposition of a set of managerial actions to improve efficiency. 

 

Objective of the work: The objective of this paper is to propose a set of managerial actions 

that allow the reduction of outsourcing costs without prejudice to the quality of the services 

rendered, as well as to measure the degree of importance and the percentage of cost reduction 

of the same, having in view of the fact that, with the enactment of Law 9632 of May 7, 1998, 

which terminated various positions held by effective civil servants within the scope of the 

Federal Public Administration, the outsourcing of labor to perform the services inherent to 

these positions became an irreversible and increasingly intense reality in public bodies. 

 

Procedures / Method for solving the problem: The method used to solve the problem was the 

research of an applied nature, with a qualitative approach, and a descriptive one. For the 

collection of data, the bibliographical and documentary research was used in the first stage of 

the research. In the second stage, semi-structured interviews and questionnaire applications 

were carried out to the institution's managers. For the interpretation and analysis of the data 

the content analysis was adopted through Atlas TI software, descriptive statistics and 

multicriteria decision support techniques - AHP. 

 

Results: The steps taken for the development of the research provided the achievement of the 

general objective and of all the specific objectives. The results showed that the process of 

outsourcing seems to be irreversible, with tendencies to expand the process, which, according 

to the managers, presents advantages and disadvantages for the institution. On the other hand, 

the amounts spent by the campuses for the maintenance of the outsourced labor force have 

been increasing progressively, as has the impact of this workforce on their budgets, directly 

interfering with the institution's activities. In this sense, responding to the research problem, it 

is proposed at the end of the work a set of ten management actions as good management 

practices to support decision making, aiming to improve the efficiency of third-party 

management and reduce its impact on the institution's budget. 

 

Practical implications: The present study was a demand contracted by IF Southeast MG itself 

to assist in solving its problems. The project impacts and benefits the institution as a whole, 

since the possibility of improving the efficiency of third-party management and the 

consequent reduction of the amounts spent on outsourced labor will allow a more efficient 

administrative management and the availability of more resources to be invested in teaching, 

research and extension, which are the end-activities of the institution, benefiting directly the 

students. Based on the application of the AHP method, the management body of the 

institution made a prioritization of management actions to improve the efficiency of third-

party management, in order to validate actions within the institution. Regarding the 

applicability, it is necessary to indicate a scope of an accomplishment, by means of a pilot test 

in the bidding documents for the contracting of cleaning services, with potential for expansion 

to the other announcements of IF Southeast MG campuses, as well as for other institutions. 

The project fits perfectly with what is in development at the institution, as resources are 

increasingly scarce and institutions have increasingly sought to reduce their maintenance 

costs. 

 



 

Originality and contributions: This paper presents an original approach, considering the 

insufficiency of research related to the topic and discussing the weight of outsourcing of labor 

in the budget of federal public administration bodies, just as it was not found in the researched 

literature a manual of good practices of management of outsourced labor. As a contribution of 

the research, the product presented can be used not only by the IF Southeast MG, but by any 

public administration body that seeks to improve the efficiency of outsourced management, 

since it is a common problem for several agencies. The technical procedures used in this 

research and the content of the program also contribute to further research in which there is 

interest in improving the efficiency of the management of outsourced in the public 

administration. This research project is linked to the Line of Scientific and Technological 

Activity - LACT 2 - Strategy and Operations. 

 

Technical / Technological Production: The technical-technological products derived from this 

research were a Process for Evaluation and Management of Outsourcing (figure 3), which 

could be used as a protocol for replication of the present study, and a Structured Action Plan 

containing 10 managerial actions for improvement of the efficiency of outsourced 

management that will assist the managers in the decision-making process related to the 

subject (Table 6). The products presented are classified in axis 1 of the technical / 

technological 'products and processes'. The applicability of the products is perfectly feasible 

in view of the fact that in most cases it depends solely and exclusively on management acts, 

and since it is a problem common to several institutions, including other federal institutes, 

there is a wide possibility of dissemination of organizational practices for them. As for the 

classification of innovation, it is a matter of innovative medium-high production, considering 

that there is a combination of pre-established knowledge, since the learning to elaborate the 

products was based on the bibliographical and documentary survey carried out in the research, 

as well as the knowledge acquired from the specialists during interviews. This research can be 

classified as production with medium complexity, as it results from the combination of 

knowledge, presenting a normative notion of the legislation on the subject by the researcher 

and the techniques disseminated by the Line of Scientific and Technological Activity (LACT 

2) of the Post- Degree Program in Administration. 

 

Keywords: outsourcing, budget, contract management, labor, IF Southeast MG. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO, PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVOS 

 

O processo de terceirização imposto pela lei 9632 de 7 de maio de 1998 

(BRASIL,1998a) que extinguiu diversos cargos efetivos na Administração Pública Federal ,  é 

um instrumento utilizado pelo governo federal visando enxugar a máquina pública e evitar o 

seu crescimento descontrolado, reduzindo a participação do Estado por meio da terceirização 

das tarefas relacionadas as atividades-meio, buscando com isso maior eficiência 

administrativa,  aumento da qualidade, maior economicidade e redução dos gastos públicos 

(ALVES, 2002). 

Além disso, o governo federal não teria a obrigação de administrar toda essa mão de 

obra (pagamentos, obrigações patronais etc.), pois não haveria vínculo empregatício, 

tampouco subordinação direta do trabalhador da empresa prestadora do serviço com o órgão 

que a contrata (MAZZA, 2014). 

O processo de terceirização provocou no âmbito do serviço público uma crescente 

necessidade pela contratação de mão de obra terceirizada para realização dos serviços 

referentes às áreas extintas pela lei acima citada. Amorim (2009, p.74) afirma que “a 

terceirização chega a 64% do total de servidores efetivos, variando de acordo com o perfil de 

cada ente público”.  

Com isso o processo de terceirização, que como dito, está numa escala crescente 

dentro das instituições, vem impactando diversos órgãos da Administração Pública Federal 

em vários aspectos, sejam eles no que diz respeito a qualidade dos serviços prestados, seja 

quanto ao aumento dos gastos com mão de obra. 

As Universidades e Institutos Federais, órgãos que deveriam destacar-se pelo primor 

de suas atividades, oferecendo cursos superiores de qualidade, pesquisas que possibilitem 

avanços tecnológicos, entre outras, também enfrentam o processo de terceirização que 

impacta os órgãos públicos sob vários aspectos, interferindo de forma decisiva na qualidade 

dos serviços prestados à população (SILVA E PREVITALI, 2013). 

O impacto da terceirização de mão de obra nas instituições públicas vem afetando a 

maioria dos Institutos Federais e Universidades, bem como aumentando a dependência das 

Instituições em relação aos terceirizados. 
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Bastos (2014) alerta para o fato de as universidades estarem em completa dependência 

da terceirização e não evidenciar nenhum esforço dos gestores para mudanças desses rumos 

juntos aos órgãos superiores.  

O problema vem aumentando de forma gradativa nos últimos anos, mais 

especificamente no período de 2011 a 2017, uma vez que não há liberação de vagas para 

contratação de servidor efetivo para a realização de atividades-meio, assim como não há 

repasse específico do governo para cobrir os gastos com mão de obra terceirizada. Dessa 

forma ocorre, não somente, o aumento do número de servidores terceirizados contratados, 

como também o aumento do peso da terceirização de mão de obra no orçamento das 

instituições. 

O processo de terceirização que, como dito, vem impactando diversas universidades e 

institutos federais, também se faz presente no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG). 

O IF Sudeste MG é uma instituição federal de ensino criado pela promulgação da Lei 

nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, como parte de uma rede composta por outras 40 

instituições federais de ensino. A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, foi criada com o objetivo de dar novo impulso ao ensino profissionalizante no 

país (PDI, 2014). 

O IF Sudeste MG é uma instituição pública, com formação multicâmpus, e foi 

constituído pela união de três instituições federais, que são a antiga Escola Agrotécnica 

Federal de Barbacena, o Colégio Técnico Universitário de Juiz de Fora (que era vinculado a 

Universidade Federal Juiz de Fora), e o Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio 

Pomba – CEFET Rio Pomba que se tornaram unidades de um só Instituto. Posteriormente 

foram incorporados aos campi Barbacena, Juiz de Fora e Rio Pomba, os campi de Muriaé, 

Santos Dumont, São João Del Rei, e o campus Avançado de Bom Sucesso, ampliando a 

Instituição e oferecendo uma grande variedade de cursos em diferentes áreas do conhecimento 

(PDI, 2014). Mais recentemente, em 2015, foram incorporados à sua constituição o campus 

Manhuaçu e os campi avançado de Cataguases e Ubá. A figura 1 apresenta um mapa 

ilustrativo com a localização dos respectivos campi. 
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Figura 1 - Mapa Ilustrativo de localização dos campi do IF Sudeste MG. 

 

 

      Fonte: IF Sudeste MG 

 

 O IF Sudeste MG tem como ramo de atividade a prestação de serviços na área de 

educação profissional e tecnológica tendo como principais produtos a oferta de cursos na área 

de Educação Profissional técnica de nível médio – Presencial e a Distância, Educação 

Superior e Cursos de Formação Inicial e Continuada de trabalhadores.   

Em um levantamento preliminar de dados, realizado no IF Sudeste MG, verificou-se 

que o valor gasto pela instituição, com a contratação de mão de obra terceirizada, vem 

aumentando de forma expressiva no decorrer dos anos, mais especificamente entre 2011 e 

2017, atingindo um percentual de aumento em torno de 270% em apenas 7 anos, conforme 

demonstrado na figura 2 (legenda - evolução dos gastos com terceirização), referente a dados 

de um determinado campus do Instituto.  
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Figura 2 - Evolução dos valores gastos nos contratos de terceirização e percentual de impacto dos contratos 

terceirizados no orçamento de um campus do Instituto. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados levantados junto a Pró-Reitoria de Administração do IF Sudeste 

MG. 

 

Ocorre que, com o processo de terceirização e a substituição do servidor efetivo por 

mão de obra terceirizada, as instituições passaram a arcar com o ônus do custo de manutenção 

dessa mão de obra por meio de seu orçamento de custeio, uma vez que não houve, nem há até 

o presente momento, contrapartida específica por parte do governo federal para a instituição 

pagar essa despesa de custeio1 (aquelas destinadas a manutenção das atividades da Instituição, 

tais como pagamento de serviços terceirizados, luz, água etc.). 

Importante ressaltar também que os custos com pagamento do servidor 

concursado/efetivo são liberados diretamente pelo Ministério do Planejamento via folha de 

pagamento do Governo Federal, não impactando nos valores destinados ao orçamento da 

Instituição. Já os custos com pagamento da mão de obra terceirizada são arcados diretamente 

por cada Instituição, ou seja, estes custos impactam diretamente no orçamento público2 

(documento onde o órgão público reúne todas as receitas arrecadadas e programa onde esses 

recursos serão gastos) da mesma, aumentando as despesas e reduzindo os recursos que 

poderiam ser investidos em ensino, pesquisa, extensão, e melhoria da infraestrutura da 

instituição.  
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O processo de terceirização tem como princípio básico e seu grande indutor a redução 

de custos, mas esta redução, ao passo que diminui a folha de pagamento do Governo Federal, 

aumenta as despesas de custeio da Instituição, fazendo com que esta economia fique 

mascarada (OLHER, 2013). 

Vale salientar também que não existe nenhum tópico na matriz CONIF (Conselho 

Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica) ou matriz orçamentária3 (que define a principal parcela do orçamento que cada 

instituto receberá) dos Institutos Federais que trate da questão de mão de obra terceirizada, ou 

seja, um maior ou menor número de servidores terceirizados, ou mais especificamente, uma 

maior ou menor necessidade por parte desses trabalhadores de acordo com o perfil da 

Instituição, não é levada em consideração no processo de elaboração da referida matriz4 

(atualmente basicamente leva-se em consideração o número de matrículas e peso dos cursos 

na elaboração da matriz). 

Além do crescimento dos valores pagos pela instituição com mão de obra terceirizada, 

percebe-se também o aumento do impacto que estes gastos vêm causando no orçamento dos   

campi do Instituto.  

Com base em um levantamento preliminar de dados, realizado num campus do 

Instituto, analisando o ano de 2016 em relação a 2011 verifica-se, conforme figura 2 (legenda 

– percentual de impacto no orçamento), que os gastos com terceirização em 2011 impactaram 

aproximadamente 16% do orçamento do referido campus. Já em 2016 os gastos com 

terceirização impactaram aproximadamente 58,5% do orçamento do campus. 

Dessa forma, pode-se concluir que, em 2016, apenas 41,5% do orçamento do referido 

campus foi destinado às áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão e melhoria da Infraestrutura da 

Instituição, enquanto que em 2011 este percentual era de, aproximadamente, 84% do 

orçamento. 

Assim, as instituições estão cada vez mais dependentes, para manutenção de suas 

atividades de apoio, da contratação de mão de obra terceirizada. Por outro lado, essa mão de 

obra está impactando cada vez mais os seus orçamentos de custeio e manutenção da 

Instituição, obrigando a mesma a aplicar parte de seu orçamento na referida contratação em 

detrimento de investimentos em ensino, pesquisa e extensão que são as atividades-fim da 

Instituição, assim como reduzindo também o investimento em Infraestrutura da mesma.  

Dessa forma, cabe ao gestor público buscar ações que contribuam para a melhoria da 

eficiência da gestão de terceirizados e uma consequente redução de custos, sem redução da 

qualidade dos serviços, de forma a minimizar o impacto do valor gasto com mão de obra 
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terceirizada no orçamento da instituição. Essas ações podem ser tanto de cunho interno, que 

são aquelas que dependem somente da instituição para sua implementação, quanto de cunho 

externo, que dependem dos órgãos governamentais e dos órgãos de representatividade da 

instituição para que possam ser implementadas. Importante ressaltar ainda que os recursos 

orçamentários que não forem utilizados para pagamento de mão de obra terceirizada podem 

ser realocados e investidos nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Diante do exposto, a situação problema é: Quais as ações prioritárias de gestão 

poderiam auxiliar na redução de custos de terceirização no orçamento da instituição? 

 

Para responder ao problema de pesquisa este projeto tem como Objetivo Geral: Propor 

um conjunto de ações gerenciais que permita a redução de custos de terceirização sem 

prejuízo a qualidade dos serviços prestados, bem como mensurar o grau de importância e o 

percentual de redução de custos das mesmas na visão dos gestores. 

 

Para auxiliar no atendimento do objetivo geral os objetivos específicos são:  

 

1. Apresentar a evolução do processo de terceirização no âmbito da 

Administração Pública Federal;  

2. Identificar as vantagens e desvantagens do processo de terceirização no IF 

Sudeste MG; 

3. Analisar a evolução dos gastos com terceirização nos campi do instituto e 

mensurar seu impacto no orçamento da instituição; 

4. Formular boas práticas de gestão para apoio à tomada de decisão, visando 

melhorar a eficiência da gestão de terceirizados e reduzir seu impacto no 

orçamento da instituição, e submetê-las a avaliação dos gestores da 

instituição. 
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 1.2 JUSTIFICATIVA/RELEVANCIA 

 

A relevância da presente pesquisa decorre do fato de que o peso da terceirização de 

mão de obra no orçamento da Instituição é um problema que vem aumentando gradativamente 

no decorrer dos últimos anos, reduzindo os valores a serem investidos em ensino, pesquisa e 

extensão, que são as atividades-fim da instituição, bem como aumentando a dependência das 

Instituições em relação aos terceirizados, podendo levar ao sucateamento das Instituições.  

Nesse aspecto é importante ressaltar que o recurso orçamentário da instituição, que 

não for aplicado em gastos com terceirização de mão de obra, pode ser totalmente realocado e 

aplicado nas atividades-fim da instituição, tais como ensino, pesquisa e extensão, bem como 

melhoria da infraestrutura da mesma. Esse aspecto é ainda mais relevante na medida em que, 

em função das dificuldades financeiras que assolam o País, algumas agências de fomento 

estão reduzindo o investimento nas instituições (vide nota FAPEMIG – anexo I), aumentando 

ainda mais a dependência das mesmas em relação ao seu orçamento próprio para o 

desenvolvimento das atividades-fim.  

Santos (2014) afirma que um dos principais consumidores de recursos de custeio dos 

órgãos públicos são os serviços terceirizados, em especial os de limpeza, e que a discussão 

destes aspectos é extremamente relevante tanto em termos operacionais, tanto em termos 

econômicos. 

Druck (2016) é categórica ao afirmar que, por falta de pagamento de salários dos 

servidores terceirizados, várias universidades do país ficaram sem a prestação de serviços nas 

áreas de limpeza, portaria e vigilância, e tiveram suas atividades paralisadas, demonstrando de 

forma clara o quão as instituições são dependentes da mão de obra terceirizada.  

Outro ponto relevante na temática é a Lei 13.429/2017 (BRASIL, 2017c), recém-

sancionada pelo Presidente da República, que regulamentará a terceirização no País e poderá 

interferir também na administração pública, aumentando ainda mais essa dependência com 

relação à mão de obra terceirizada.  

Com a edição da Lei nº 13.429/17 “passou-se a questionar se, em sendo autorizativa 

em relação à terceirização irrestrita, ou seja, se aplicável às atividades executivas e 

finalísticas, seria possível confiar a empregados de empresas terceirizadas o desempenho das 

funções estratégicas das organizações, tanto privadas, quanto públicas” (Rosas, 2018). 

Acrescenta-se ainda como fator relevante a existência de poucas pesquisas referente ao 

tema e que discutam o peso da terceirização de mão de obra no orçamento dos órgãos da 
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administração pública federal, e o fato da terceirização ser hoje a maior despesa de custeio de 

todos os campi do Instituto. 

Segundo Pinto (2009) a demanda pela ampliação do conhecimento referente à 

terceirização é significativa, tendo em visa sua influência no desempenho das empresas que 

contratam essa mão de obra. Para Alcantara e Castor (1999) a questão da terceirização tem 

sido muito estudada e explorada nas empresas privadas, mas poucos são os estudos que 

abordam este tema no setor público. 

Como é um problema comum a várias instituições, inclusive outros institutos federais, 

há ampla possibilidade de disseminação das práticas organizacionais para os mesmos. 

1.3 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Essa pesquisa estará concentrada no IF Sudeste MG e seus 6 campi localizados nas 

cidades de Rio Pomba, Juiz de Fora, Barbacena, São João Del Rei, Muriaé e Santos Dumont. 

Delimitou-se a pesquisa a estes 6 campi uma vez que os campi avançados foram, em sua 

maioria, recém-criados, dificultando assim o levantamento de dados históricos, ou por se 

tratarem de unidades de menor porte, como é o caso do campus Bonsucesso. O campus 

Manhuaçu também não foi considerado na pesquisa pelo mesmo fato de ter sido criado 

recentemente, assim como a Reitoria por ser uma unidade com perfil de atividades 

completamente diferente dos campi, uma vez que não existe a presença de alunos na mesma. 

Foi definido o ano de 2011 como delimitação temporal como início dos levantamentos 

referentes a valores empenhados com contratos de terceirização e valores orçamentários 

disponibilizados para cada campus, visto que foi a partir desse ano que passaram a ser 

empenhados recursos referentes à terceirização de mão de obra para os campi São João Del 

Rei e Santos Dumont, permitindo dessa forma uma comparação mais homogênea entre os 

campi. Antes os recursos referentes a estes campi eram empenhados no CNPJ (Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica) da Reitoria, não havendo como discriminar os valores 

empenhados separadamente para os respectivos campi, uma vez que os mesmos ainda não 

possuíam CNPJ próprio. A partir de 2011 os recursos ainda foram empenhados no CNPJ da 

Reitoria, mas os empenhos referentes aos respectivos campi passaram a serem discriminados 

por meio de um código de identificação chamado UGR (Unidade Gestora Responsável). O 

ano de 2018 não foi considerado na pesquisa pelo fato de o mesmo ainda não ter sua execução 

orçamentária finalizada quando dos levantamentos dos dados desta pesquisa. 
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Este trabalho encontra-se estruturado em outras seis seções (além dessa introdução), a 

saber: ii) referencial teórico; iii) procedimento metodológico; iv) resultados (análises, 

discussões, aplicações); v) boas práticas de gestão vi) conclusões, seguidas das referências 

bibliográficas.   

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico abordou a evolução do processo de terceirização na 

administração pública, passando pelas reformas do Estado brasileiro, até os dias atuais. 

Abordou também a gestão de contratos e custos de terceirização tendo em vista que todos os 

parâmetros envolvendo o processo de contratação de mão de obra terceirizada são 

estabelecidos por meio dos contratos de prestação de serviços; e por fim descreveu as ações 

encontradas na literatura para melhoria da eficiência da gestão de terceirizados e que poderão 

auxiliar no processo de tomada de decisão visando à resolução do problema de pesquisa. 

2.1 A TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A organização da Administração pública no Brasil passou por transformações 

importantes desde o período colonial até os dias atuais, caracterizando-se por recuos e 

avanços. Nesse período de transformação da administração pública, pode-se destacar três 

marcos em termos de reformas administrativas, sendo o primeiro no governo Vargas, onde 

verificou-se o primeiro esforço ordenado, sistemático e continuado de modernização 

administrativa, passando pelo segundo marco que foi a reforma administrativa de 1967, com a 

padronização de estruturas e procedimentos, bem como da introdução de modernos 

instrumentos de intervenção (COSTA, 2008). 

O terceiro e mais recente marco na história administrativa do País foi a reforma dos 

anos 1990, cujo principal apelo para implantação foi a crise que precedeu e sucateou a 

máquina administrativa brasileira. No caso da reforma dos anos 90, o seu plano diretor teve 

como cinco principais diretrizes a institucionalização, a racionalização, a flexibilização, a 

publicização e a desestatização, que compreende a privatização, a desregulamentação e a 

terceirização (COSTA, 2008). 

Mais do que qualquer outro mecanismo de gestão empresarial, a terceirização se 

encontra institucionalizada em todos os setores econômicos, e conquista cada vez mais espaço 

nas definições dos rumos do mercado de trabalho no Brasil, seja dentro ou fora do serviço 

público (MARCELINO, 2008). 
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Terceirização é um processo de transferência de atividades para terceiros, feito de 

forma planejada, ficando a empresa focada apenas em tarefas restritas ao negócio em que 

atua. É característica da terceirização pegar de fora tudo aquilo que não é estratégico e crucial 

para a atividade-fim da empresa (RYNGELBLUM, 2001; VALENÇA E BARBOSA, 2002; 

IMHOFF, 2005).  

A Terceirização ocorre quando uma empresa contrata outra para executar parte ou um 

todo do serviço. É uma descentralização de serviços, mediante contrato, onde a contratada 

fornece a mão de obra para execução dos mesmos (BRASIL, 1993; ALVES, 2002). 

De acordo com Martins (2001, p.23), “consiste a terceirização na possibilidade de 

contratar terceiro para a realização de atividades que não constituem o objeto principal da 

empresa”.  Ainda de acordo com o autor estas atividades podem compreender tanto a 

produção de bens quanto a contratação de serviços. 

A terceirização é um dos meios de inserção do particular na prestação do serviço 

público, que se faz mediante contrato administrativo. O terceiro é um simples executor 

material, privado de qualquer privilégio perante o Poder Público, uma vez que não se trata de 

gestão do serviço público, mas uma simples prestação de serviços (RAMOS, D. 2001). 

A terceirização, assim como qualquer outro processo, pode apresentar vantagens e 

desvantagens. Entre as principais vantagens do processo pode-se citar a melhoria na qualidade 

dos serviços prestados, redução dos níveis hierárquicos da empresa, maior agilidade nas 

decisões, focalização dos recursos da empresa nas atividades-fim e maior produtividade 

(ALMEIDA E LIMA, 2018; GIOSA, 1993; MARTINS 2001). 

Além desses aspectos, em termos de eficiência, existe a vantagem da substituição do 

trabalhador que não atenda as expectativas em termos de desempenho funcional, bem como a 

possibilidade de rescisão do contrato de prestação de serviços com empresas que não prestem 

serviços conforme especificado nos contratos. Outra vantagem seria o fato de a administração 

não ter a obrigação de gerir toda essa mão de obra e atividades tais como folha de pagamento, 

férias, obrigações patronais etc. permitindo uma redução da estrutura administrativa da 

instituição (KÖHLER E MENDES, 2011). 

Já com relação às desvantagens do processo de terceirização pode-se citar a o risco de 

se contratar empresas inadequadas, podendo levar a redução da qualidade dos serviços, risco 

de má formulação dos contratos, desconhecimento da legislação trabalhista, conflito com o 

corpo funcional e sindicatos (ALMEIDA E LIMA, 2018; GIOSA, 1993; MARTINS 2001). 
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 Uma outra desvantagem do processo seria a alta rotatividade (turnover) dos 

funcionários terceirizados, além da insegurança do não cumprimento, por parte das empresas 

terceirizadas, dos compromissos assumidos nos contratos (FERNANDES, 2016). 

Além disso o aumento do processo de terceirização de atividades-meio tais como 

limpeza, vigilância etc.  tem evidenciado um grau profundo de degradação e precarização do 

trabalho (DRUCK, 2016; MANCEBO, JÚNIOR E LÉDA, 2016).  

Alguns afirmam que o processo de terceirização teve início durante a segunda guerra 

mundial, quando o processo de produção de materiais bélicos foi delegado a outros, em 

função da excessiva procura pelos mesmos (ALVES, 2002). 

Porém, foi após a segunda guerra mundial, em função da escassez de mão de obra e 

como forma de reerguimento do Continente Europeu, que o processo de terceirização se 

impulsionou e conquistou força junto ao modo de produção capitalista.  

De acordo com Silva (2009) o ápice da terceirização ocorreu no período pós segunda 

guerra mundial, com o Estado ampliando a prestação de serviços públicos, seja diretamente 

ou por meio de entidades descentralizadas.  

Segundo Castro (2000, p. 75), “antes da II Guerra Mundial existiam atividades 

prestadas por terceiros, porém não poderíamos conceituá-las como terceirização, pois somente 

a partir deste marco histórico é que temos a terceirização interferindo na sociedade e na 

economia”. 

No Brasil a terceirização teve início na década de 50 com as multinacionais do setor 

automobilístico que passaram a utilizar a mão de obra terceirizada em larga escala, 

influenciadas pela abertura do mercado interno e pelas tendências industriais (ALVES, 2002). 

Na década de 1960, acontece a segunda reforma do Estado brasileiro, com a 

publicação do Decreto Lei nº 200 de 1967, buscando uma modernização da administração 

pública e objetivando torná-la menos burocrática. 

 

Segundo Bresser Pereira: 

“A reforma iniciada pelo Decreto-Lei 200 foi uma tentativa de superação da rigidez 

burocrática, podendo ser considerada como um primeiro momento da administração gerencial no Brasil. 

Toda a ênfase foi dada à descentralização mediante a autonomia da administração indireta, a partir do 

pressuposto da rigidez da administração direta e da maior eficiência da administração descentralizada” 

Bresser Pereira (1996, p.7). 

De acordo com Fernandes (1996), a publicação do Decreto Lei nº 200 de 1967 

representa um marco de evolução no processo de terceirização, cujo dispositivo legal 
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recomendava que a execução das atividades da Administração Federal deveria ser 

amplamente descentralizada.  

O referido decreto em seu artigo 10, § 7º estabelece que  

[...] para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e 

controle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a 

Administração procurará desobrigar-se da realização material das tarefas executivas, recorrendo, 

sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa 

privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução (BRASIL, 

1967). 

 

Segundo Pessôa (2001) o processo de terceirização vem sendo empregado no âmbito 

do setor público, principalmente em nível de governo federal, desde o final da década de 70, 

como forma de suprir o déficit crônico de pessoal. 

 Já na década de 90, com o processo de globalização e a abertura da economia, deu-se 

início a uma reorientação das atividades do Estado no mandato do então presidente Fernando 

Henrique Cardoso. 

De acordo com De Freitas e Maldonado (2013), na reforma gerencial proposta no 

primeiro mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, buscou-se uma redução do 

tamanho do Estado, transferindo às empresas privadas, mediante contratos de serviço, a 

execução de atividades consideradas acessórias e/ou complementares à missão estatal e 

mantendo sob sua responsabilidade apenas as atividades típicas e exclusivas de Estado. 

Segundo Bresser Pereira (1996, p.17), “com o governo Fernando Henrique, surge uma 

nova oportunidade para a reforma do Estado em geral, e, em particular, do aparelho do Estado 

e do seu pessoal”. Ainda segundo o autor, o objetivo dessa reforma era de facilitar o ajuste 

fiscal de estados e municípios e tornar a Administração Pública mais moderna e eficiente, 

apoiada em uma gestão do tipo gerencial. Buscou-se, dessa forma, uma redução das 

atividades do Estado. 

Para implantação da reforma gerencial o Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Estado (MARE), entre outras ações, publicou a lei 9632 de 7 de maio de 1998 

(BRASIL,1998a) que extinguiu diversos cargos efetivos na Administração Pública Federal, 

além de desenvolver “estudos para a racionalização da estrutura de cargos, com vistas ao seu 

reagrupamento e à concomitante aglutinação de competências” (BRASIL, 1998b, p.45).  

Esta ação buscava a modernização da estrutura de cargos e a extinção de cargos 

obsoletos e passíveis de terceirização. Amplia-se desta forma o processo de terceirização na 

Administração Pública Brasileira. “Em paralelo com a extinção de cargos de natureza 
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operacional, está sendo ampliada a terceirização de serviços que possam ser facilmente 

providos por prestadores especializados, no setor privado”. (BRASIL, 1998b, p.46).   

A terceirização das atividades auxiliares ou de apoio é uma das principais 

características da administração pública gerencial (BRESSER PEREIRA, 1997). 

Importante salientar que segundo Silva e Previtali (2013) os propósitos das empresas 

capitalistas diferem dos objetivos que orientam as ações do Estado. Enquanto no capitalismo 

as ações visam como ponto final o alcance do lucro, as ações do Estado estão voltadas para 

assegurar a qualidade no que se refere à produção de bens e serviços a serem usufruídos pela 

população. As ações do estado estão mais voltadas para a garantia do bem-estar social e da 

qualidade de vida da população. 

Para Ramos (2009) suprir a insuficiência de serviços, através da terceirização da mão 

de obra representa, tanto pela reduzida eficiência das formas de contratação dos funcionários, 

quanto pela falta de garantia de serviços de qualidade, uma ameaça a boa gestão pública. O 

processo de terceirização no setor público não possibilita ao gestor público a mais adequada 

gestão dos serviços executados.  

Como não poderia deixar de ser, o processo de terceirização de mão de obra também 

se encontra institucionalizado dentro das Universidades e Institutos Federais, que recorrem a 

este processo para realização das atividades de apoio, uma vez que praticamente não dispõe 

de funcionários efetivos para esse fim. 

De acordo com Silva e Previtali (2013) o processo de terceirização também se faz 

presente nas Universidades e Institutos Federais, como forma de substituição de servidores 

concursados e de realização dos serviços referentes as atividades-meio. 

Nas universidades, a terceirização ocorreu de forma acentuada, provocando um 

crescimento do número de terceirizados, em detrimento dos servidores selecionados por meio 

de concurso público (AUGUSTO, 2010). 

Importante salientar que o aumento da contratação de mão de obra terceirizada, trouxe 

em consequência, um impacto no custo de manutenção das instituições em função do aumento 

das despesas de custeio. 

Olher (2013) alerta para esta questão ao afirmar que segundo alguns gestores o 

princípio da redução de custos é a vertente principal do processo de terceirização, mas esta 

economia fica mascarada, uma vez que, ao reduzir o custo da folha de pagamento do governo 

federal, aumenta as despesas de custeio da Instituição. 

É fato que o número de servidores terceirizados e, em consequência, os gastos com 

terceirização dentro dos órgãos públicos têm aumentado de forma acentuada nos últimos anos 
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e esse percentual de crescimento merece ser analisado uma vez que pode causar problemas no 

processo gerencial comprometendo a economicidade e principalmente a eficiência da gestão. 

As propostas de alterações na gestão pública normalmente envolvem muitos aspectos. 

Aspectos políticos, legais, técnicos e éticos devem obrigatoriamente compor o conjunto destas 

análises. E não poderia deixar de ser desta forma com a Terceirização, que certamente 

envolve questões de custos orçamentários, qualidade dos serviços e eficiência da gestão 

(TEIXEIRA, 2009). 

2.2 GESTÃO DE CONTRATOS E CUSTOS DE TERCEIRIZAÇÃO NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Contrato é todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública 

e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação 

de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada (BRASIL, 1993). 

A IN (Instrução Normativa) 05/2017 da Secretaria de Gestão do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão enfatiza a importância do acompanhamento e a 

fiscalização da execução do contrato, que deverá ser realizada por servidor designado pela 

administração. 

Art. 39.  As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações 

que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para os serviços 

contratados, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como 

prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de 

contratos para a formalização dos procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, 

prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outras, com vista 

a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto  

(BRASIL, 2017d, p.14). 

 

Também o decreto 2271/975 ressalta a importância do acompanhamento e da 

fiscalização do contrato com o objetivo de alcançar os resultados previstos no contrato. 

Art. 6º. A administração indicará um gestor do contrato, que será responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as 

providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no 

contrato (BRASIL, 1997).  

 

Um dos enfoques da Nova Administração Pública é empregar na administração 

pública modelos de gestão oriundos da iniciativa privada, com foco em conceitos de gestão 
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empreendedora e nos conceitos de administração estratégica praticados pelas empresas 

privadas (REZENDE, 2004).  

Um destes conceitos é a terceirização de serviços, que permite as empresas 

terceirizarem as atividades consideradas não estratégicas possibilitando a gestão concentrar 

esforços na atividade-fim da empresa (CUNHA, 2015). 

O referido autor ainda salienta que a garantia da eficiência e da qualidade dos serviços 

contratados é sem dúvida o grande obstáculo enfrentado pela gestão. Neste contexto deve 

ressaltar a importância da gestão de contratos, uma que vez a ausência de uma supervisão e 

acompanhamento do contrato ou o acompanhamento de forma inadequada do mesmo, poderá 

levar a ineficiência e ineficácia da contratação (CUNHA, 2015). 

Segundo Manarino (2017, p.48) “a gestão de contratos engloba diversas fases e 

responsabilidades, tais como planejamento, coordenação, supervisão, acompanhamento, 

fiscalização e eventual intervenção na execução contratual, tudo com o objetivo de realizar, na 

íntegra, o objeto da avença”. 

Gonçalves (2006) destaca a importância de se fazer uma descrição detalhada do objeto 

a ser contratado, dos serviços que serão executados, frequência e periodicidade dos mesmos, 

tipos de materiais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados, procedimentos e padrões a 

serem seguidos, controles que serão adotados e características do pessoal. A autora ainda 

acrescenta que a fase de elaboração do edital e do contrato com as empresas terceirizadas, 

quando realizadas com qualidade, permite uma melhor execução da gestão e fiscalização dos 

contratos. 

A eficiência e eficácia do processo de terceirização estão diretamente relacionadas à 

escolha do parceiro adequado e da elaboração de um termo de contrato com cláusulas claras e 

objetivas, entre outros fatores (ALCANTARA E CASTOR, 1999). 

O modelo de gestão tradicional do setor público não tem como prioridade os 

resultados, o desempenho e a eficiência, mas sim a ênfase no controle dos procedimentos 

formais e dos recursos. Ainda segundo o autor não faz parte da consciência do serviço público 

que a lei não deva ser apenas cumprida, mas ser cumprida de forma que se obtenha bom 

desempenho, economia de recursos e satisfação dos usuários (ALONSO, 1999). 

A contratação de empresas prestadoras de serviços de mão de obra deve passar por 

uma série de etapas a serem cumpridas, a começar pelo planejamento da contratação, de 

primordial importância no processo, a elaboração do edital licitatório e, em seguida do próprio 

contrato, que deve ser gerido e fiscalizado de forma eficiente (MANARINO, 2017).  
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Contudo, o que se percebe é a aparente dificuldade que os órgãos da administração 

pública têm encontrado em realizar o acompanhamento efetivo desses contratos, tendo em 

vista que não existe uma estrutura adequada nas unidades administrativas para 

acompanhamento dos mesmos, além de pouca capacitação dos fiscais designados, bem como 

interesse real no bom desempenho da atividade, tendo em vista que a mesma não é 

remunerada. Esses fatores acabam fazendo com que as empresas muitas vezes sejam 

responsabilizadas subsidiariamente por questões trabalhistas referentes aos trabalhadores 

terceirizados, resultando em prejuízos financeiros (MANARINO, 2017). 

A excelência na prestação de serviços terceirizados passa por um bom planejamento 

da contratação, tendo em vista que a administração vem se deparando com vários problemas 

na execução de seus contratos. O sucesso no processo de terceirização depende da interação 

da instituição com a empresa parceira, sendo de crucial importância o estabelecimento de 

itens a serem avaliados, tais como parâmetros de avaliação, índice de qualidade e avaliação de 

satisfação interna (GONÇAVES, 2006). 

As decisões dos gestores têm papel essencial na sobrevivência da empresa, por isso é 

de fundamental importância a escolha das melhores ferramentas e práticas de gestão para a 

obtenção de bons resultados, diminuição dos riscos e aumento da segurança (PELEIAS et al, 

2014).  

Uma eficiente gestão de contratos traz uma série de benefícios para a empresa, 

podendo destacar entres eles redução de custos, aumento da eficiência e melhoria do 

desempenho (SANTILLI, LUCIANO E TESTA, 2011).  

Segundo Oliveira (2016) a eficiência no processo de gestão de contratos poderá trazer 

resultados satisfatórios para a organização, entre eles uma influência positiva na redução de 

custos. Ainda de acordo com o autor a forma como essa gestão de contratos pode reduzir 

custos estão relacionadas principalmente a fatores como a tramitação dos processos e o 

cumprimento efetivo dos prazos, eficiência no controle da vigência do contrato e regularidade 

na documentação processual.  

Uma gestão eficiente de contratos “tem impactos na redução dos custos com as 

empresas contratadas e na melhoria qualidade dos serviços prestados por elas, o que pode 

contribuir para o desenvolvimento da competitividade da organização” (OLIVEIRA, 2016). 

Gerir contratos com eficiência é de extrema importância para os gestores, uma vez que 

os contratos de serviço são altamente relevantes para a administração, tanto em termos de 

qualidade na prestação de serviços, refletindo diretamente no nível de satisfação da sociedade, 

quanto em termos de impacto orçamentário (BONELLI, 2017). 
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Com as constantes restrições orçamentárias presentes nos diversos órgãos da 

administração pública e a crise financeira vivida pelo governo federal, torna-se crucial o uso 

dos recursos públicos de forma exemplar, buscando o máximo de excelência na gestão de 

contratos, visando a redução do custo e o aumento da eficiência de forma a alcançar níveis de 

desempenho satisfatório (BONELLI, 2017). 

 

2.3 AÇÕES PARA MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO DE 

TERCEIRIZADOS 

 

Antes de discorrer efetivamente sobre ações para melhoria da eficiência da gestão de 

terceirizados, apresenta-se uma breve e rápida descrição sobre o conceito e definição de 

eficiência que será usado neste trabalho. 

É imperativo nos dias atuais que a administração pública trabalhe com eficiência, de 

forma a atender aos anseios da população de forma rápida e com resultados efetivos, através 

do uso de novas técnicas e métodos de forma a atingir resultados satisfatórios. Eficiência 

relaciona-se com a capacidade de atingir os resultados e metas planejadas, com o uso do 

mínimo de recursos possíveis (CAMARGO & GUIMARÃES, 2013). 

Dentro do mesmo entendimento, para CAIDEN & CAIDEN (2001) eficiência é a 

relação entre insumos e resultados. Por exemplo, o uso do mínimo de insumos para produzir 

um dado resultado, ou a obtenção do máximo de resultados para certo nível de insumos. 

Ainda de acordo com os autores a mesma pode ser medida através dos resultados, 

produtividade e custos. 

Em síntese, a busca da eficiência consistiria em fazer mais com menos recursos, fazer 

mais com os mesmos recursos, ou fazer o mesmo com menos recursos. Portanto, em tese, 

trata-se de maximizar o numerador, ou seja, os objetivos a serem alcançados, e minimizar o 

denominador, representado pelo dispêndio de recursos, por meio da racionalização dos 

processos (GOMES, 2009). 

Este também é o entendimento de Alexandrino (2010) apud Fernandes (2016, p.111), 

uma vez que para o mesmo: 

“A eficiência reporta-se a uma especificação normativa da forma como se utilizam os 

recursos em um determinado processo. Em outras palavras, eficiência se imputa e se relaciona em uma 

dicotomia custos e benefícios. Por possuir tais características, a eficiência se refere aos melhores 

métodos e maneiras na consecução de determinada ação, de modo que os recursos sejam empregados de 

forma mais racional”. 
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 Definido o conceito de eficiência que será adotado neste trabalho, trata-se agora, de 

forma mais especifica, das ações para melhoria da eficiência da gestão de terceirizados.  

Busca-se neste trabalho encontrar ações tanto internas como externas que possam 

contribuir para a melhoria da eficiência da gestão de terceirizados. Considera-se como ações 

internas, aquelas que, a princípio, dependem somente da Instituição, por meio de uma melhor 

gestão dos processos. Já as ações externas são aquelas que não dependem somente da 

instituição, estando mais relacionadas a ações e políticas de governo, mas que podem ser 

discutidas pelos órgãos de representatividade das instituições junto aos órgãos 

governamentais superiores. 

Com base na literatura consultada, verifica-se que ações encontradas, conforme quadro 

1, estão relacionadas a aspectos como planejamento, tecnologia, capacitação, elaboração de 

manuais e normas e foram consideradas relevantes pelos pesquisadores no sentido de 

melhorar a eficiência das práticas de gestão de terceiros e evitar perdas financeiras relevantes. 

Quadro 1- Ações internas e externas para melhoria da eficiência da gestão de terceirizados. 
Item Ação Interna Detalhamento 

T
ec

n
o

lo
g

ia
 

 

Utilização de equipamentos 

modernos e com tecnologia 

avançada 

 

O uso de tecnologia e equipamentos, que comprovadamente 

aumentam a produtividade, faz que as instituições obtenham 

significativos ganhos de eficiência. Equipamentos modernos e 

tecnologias avançadas tais como aspirador de pó portátil para 

bibliotecas, kit para limpeza de vidros, conjunto mop pó e mop água, 

e máquinas especiais tais como lavadora automática de pisos elétrica 

e varredeira de pisos, aumentam em muito a produtividade em 

relação às limpezas tradicionais. 

 

P
la

n
ej

am
en

to
 

 

Planejamento das tarefas a 

serem realizadas e descrição 

detalhada das atividades de 

limpeza. 

 

Organizações mais eficientes caracterizam-se por mudanças mais 

expressivas das atividades de limpeza, tais como eliminação de 

tarefas e a redução de frequências e periodicidades, bem com uma 

descrição mais detalhada das tarefas e atividades do que a 

estabelecida na norma, sem com isso reduzir a qualidade dos 

serviços prestados. Essas instituições realizaram planejamento e 

estudos de acordo com as suas necessidades, conseguindo reduzir 

seus custos. 

 

 

 

 

Planejamento da produtividade 

a ser adotada nas contratações 

 

 

 

 

 

As instituições com maior eficiência econômica, adotaram índices 

de produtividade maiores do que os definidos nas referências 

normativas, pois possuem visão gerencial e  focam no planejamento 

dos serviços de forma detalhada, levando-se conta planejamento, 

tecnologia, experiência, projeto do prédio, número de usuários de 

acordo suas necessidades, ao invés de simplesmente replicar os 

parâmetros de produtividade normativo, constituindo essa, a 

principal razão para que seus padrões sejam diferenciados e com 

produtividades bem maiores em relação aos padrões nacionais. 
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Item Ação Interna Detalhamento 
P

la
n

ej
am

en
to

 

 

Aprimoramento dos critérios de 

contratação de vigilantes e 

capacitação. 

O aprimoramento da eficiência na prestação de serviços de 

segurança numa instituição pública passa pela necessidade de uma 

maior escolaridade por parte do profissional de vigilância, do que a 

exigida por lei, e um perfil dinâmico, voltado para o 

aperfeiçoamento pessoal e profissional. Dessa forma torna-se 

essencial a contratação de um profissional, com no mínimo o 2º grau 

completo e a identificação de um perfil proativo quando da seleção 

do funcionário a ser contratado. Outro aspecto que contribui para a 

melhoria da eficiência dos serviços de vigilância é o acesso a cursos 

de capacitação e/ou qualificação por parte dos profissionais que 

atuam no setor, permitindo aliar teoria à prática e uma melhor 

aplicação desta prática nas instalações e situações vivenciadas 

dentro do órgão. 

 

 

Mudanças na forma de 

contratação de mão de obra. 

Contrata-se serviços em vez de 

postos de trabalho. 

No modelo de contratação por serviços, a mão de obra, os materiais, 

ferramentas, maquinário e deslocamento do profissional são de 

responsabilidade da empresa contratada. Essa modalidade de 

contratação oferece uma maior garantia de que o serviço será 

executado. A alteração na forma de contratação pode gerar 

economia de recursos para a instituição, pois nessa nova modalidade 

de contratação, há a expectativa de que haja um ganho de eficiência 

e produtividade na prestação dos serviços.  

 

C
o

n
tr

o
le

 

 

Criação de indicadores de 

desempenho 

Uma das diretrizes que se pode destacar como diferencial nos 

contratos bem-sucedidos de terceirização são a adoção de 

indicadores de desempenho, estabelecendo-se um monitoramento 

constante dos mesmos, por meio de uma gestão ativa por parte da 

contratante. A ausência de indicadores de desempenho é, por si só, 

uma forte indicação de ineficiência nas organizações 

governamentais, ao passo que sua utilização sistemática demonstra 

por parte da instituição o compromisso com resultados e o valor do 

dinheiro público, bem como pode se constituir num instrumento de 

grande relevância nos processos de mudança organizacional. O 

estabelecimento de medidas de desempenho contribui para a redução 

de custos, reduz o desperdício ao passo que ajuda identificar 

atividades que não agregam valor ao usuário e servem de subsídio 

para a melhoria dos processos de gestão. 

 

C
ap

ac
it

aç
ão

 

 

Capacitação do pessoal 

envolvida na gestão e 

fiscalização de processos 

A capacitação é uma das principais ferramentas para o bom 

desempenho das funções, devendo ser tratada como prioridade pela 

Instituição. A falta de capacitação e qualificação traz como 

consequência, o crescimento do número de ações judiciais, 

culminando na corresponsabilização das instituições por questões 

trabalhistas relacionadas aos funcionários terceirizados, o que tem 

acarretado prejuízos financeiros relevantes. 

 

 

Criação de grupos de discussão 

ou fóruns de debates 

Os grupos ou fóruns de discussão/debates favorecem as dinâmicas 

de aprendizagem, estimulando a aprendizagem contínua no ambiente 

de trabalho, bem como permite a transferência de conhecimento 

técnico e o desenvolvimento da competência dos profissionais, 

trazendo melhorias no processo de fiscalização com o intuito de 

garantir eficiência e melhor utilização dos recursos em instituições 

públicas. 
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Item Ação Interna Detalhamento 
M

an
u

ai
s 

e 
N

o
rm

as
  

Elaborações de manuais de 

orientação 

É importantíssima a elaboração de manuais de orientação que sejam 

compostos dos conteúdos principais referentes ao tema em questão, 

de forma que os gestores/fiscais de contratos tenham pleno 

conhecimento das normas e procedimentos aplicáveis ao tema, 

aprimorando os mecanismos de acompanhamento, possibilitando 

uma gestão mais eficiente dos processos e evitando prejuízos 

financeiros vultosos para a administração. 

 

   

Item Ação Externa Detalhamento 

G
es

tã
o

 P
ú

b
li

ca
 

Nova carreira para contratação 

via CLT 

Contratação de mão de obra terceirizada via CLT, para as funções de 

apoio a administração, uma vez que essa opção de contratação seria 

menos dispendiosa e com custos bem memores para o erário do que 

a contratação de serviços terceirizados com intermediação de uma 

empresa privada de prestação de serviços. Esta concepção 

alternativa de contratação via CLT não propõe um crescimento 

explosivo do quadro de pessoal, pois não se trata do aumento do 

número de funcionários para as funções de apoio, mas sim a 

aproximação de um critério de economicidade para a administração 

como um todo, através da viabilização dessa alternativa de 

contratação. Em resumo, seria uma evolução na natureza das 

relações trabalhistas, dentro da forma jurídico organizacional 

estabelecida, aprimorando a gestão dos recursos gastos com o 

custeio da máquina pública. A terceirização de mão de obra, 

realizada de forma tradicional, por meio da intermediação de uma 

empresa privada para gestão dos serviços traz uma série de fatores 

estruturais, operacionais e financeiros que aumentam o custo das 

despesas com pessoal. 

Fonte: Alonso (1999), Gonçalves (2006), Marinho (2012), Nesi (2012), Lazzarotto (2013), Cunha (2015), Lapa 

(2015), Pacheco (2015), Santos (2015), Soares (2015), Albarello (2016), Cunha (2017), Dos Santos (2017), 

Espíndola (2017), Freitas (2017), Lima (2017), Manarino (2017). 

 

Em função das restrições orçamentárias atuais, seja na esfera municipal, estadual ou 

federal, fica clara a necessidade de um maior controle dos custos inerentes a contratação de 

empresas terceirizadas, cabendo aos dirigentes das instituições públicas propor novas formas 

de prestar serviços com maior eficiência e, consequentemente, reduzir os custos referentes a 

contratação desses serviços (GONÇALVES, 2017).  

    Terminado o referencial teórico, demonstra-se no quadro 2 a relação do mesmo com o 

estudo em questão, ressaltando-se a importância e utilidade de cada eixo teórico no 

desenvolvimento do trabalho e aplicação do método, bem como na consecução dos objetivos 

da pesquisa.  
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Quadro 2 - Relação do referencial teórico com a pesquisa. 

Eixo Teórico Descrição da Relação com o Estudo 

 

 

A Terceirização na Administração 

Pública 

A importância deste tópico está no fato de que ele abordou a evolução do 

processo de terceirização no âmbito da administração pública, passando 

pelas reformas do estado brasileiro, com a extinção de vários cargos 

públicos e a transferência para terceiros de diversas atividades de apoio, 

até os dias atuais, auxiliando na consecução do objetivo específico 1. 

Abordou também as vantagens e desvantagens do processo de 

terceirização, assim como as tendências futuras do mesmo. 

 

Gestão de Contratos e Custos de 

Terceirização na Administração 

Pública 

A importância deste tópico está no fato de que todo o planejamento da 

contratação de mão de obra terceirizada, parâmetros de produtividade e de 

avaliação de desempenho, frequência e periodicidade dos serviços, tipo de 

tecnologia a ser adotada, qualidade desejada e formas de fiscalização são 

definidas com base nos contratos estabelecidos entre a administração 

pública e a iniciativa privada, de forma a permitir uma gestão e 

fiscalização de contratos mais eficiente e mais segura. 

Ações para Melhoria da Eficiência 

da Gestão de Terceirizados 

A importância deste tópico está no fato de que com a restrição dos recursos 

orçamentários e o aumento da necessidade por mão de obra terceirizada, 

cabe ao dirigente público buscar melhores práticas para a obtenção de 

resultados, bem como uma gestão cada vez mais eficiente dos serviços 

terceirizados, visando uma redução nos custos dessa contratação. Dentre 

desse contexto é imprescindível que se busque a adoção de ações externas 

e internas que visem a melhoria da eficiência da gestão de terceirizados e 

consequentemente uma redução de custos.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

A definição da metodologia mais adequada passa pela natureza do problema abordado 

e os objetivos que se pretende alcançar na pesquisa. Segundo Gil (2002) pesquisa é o 

procedimento racional e sistemático cujo objetivo é proporcionar respostas aos problemas 

apresentados. Para Silva e Menezes (2001) a metodologia tem como função principal 

determinar o tipo de pesquisa, o universo e os sujeitos da pesquisa, os procedimentos de 

coleta de dados e a maneira como estes dados serão tratados e analisados. 

Para sintetizar a classificação metodológica da presente pesquisa foi elaborado quadro 

3, que contém a justificativa para utilização de cada uma das pesquisas. 

 

Quadro 3 - Síntese da classificação da pesquisa.  

Ab.1 
Classificação 

da Pesquisa 
Descrição Justificativa 

N
a

tu
re

z
a

 

Aplicada 

Objetiva gerar conhecimentos 

para aplicação prática, 

voltados à solução de 

problemas específicos. 

(Silva e Menezes, 2001) 

Objetiva gerar conhecimento para melhoria da 

eficiência da gestão de terceirizados. 

A
b

o
rd

a
g

em
 

d
o

 p
ro

b
le

m
a

 

Qualitativa 

Compreensão detalhada dos 

significados e das 

características situacionais 

apresentadas. 

(Silva e Menezes, 2001) 

Compreensão dos conceitos e do cenário da gestão 

de terceirizados no âmbito da instituição. 

O
b

je
ti

v
o

s 

Descritiva 

Têm como objetivo 

primordial a descrição das 

características de determinado 

fenômeno e são as 

habitualmente usadas por 

pesquisadores preocupados 

com a atuação prática. 

 (GIL, 2002) 

Proposição de um conjunto de ações gerenciais que 

permita a redução de custos de terceirização sem 

prejuízo a qualidade dos serviços prestados.  

 

 

E
st

ra
té

g
ia

 e
 P

ro
ce

d
im

en
to

s 
té

c
n

ic
o

s 

Bibliográfica 

É um apanhado geral sobre os 

principais trabalhos já 

realizados, capazes de 

fornecer dados atuais e 

relevantes sobre o tema. 

(Lakatos e Marconi, 2003) 

Elaboração de referencial teórico e levantamento de 

ações e métodos. 

Documental 

Quando elaborada a partir de 

materiais que não receberam 

tratamento analítico. 

(Gil, 2002) 

Coleta de dados dos gastos realizados com 

terceirização e valores orçamentários 

disponibilizados ao instituto. 

Entrevista 

Elaborada com sujeitos da 

pesquisa, sem o controle do 

pesquisador. 

(Silva e Menezes, 2001) 

Levantamento das vantagens e desvantagens do 

processo de terceirização, melhor entendimento 

sobre o impacto da terceirização no âmbito da 

Instituição e possíveis ações para melhorar a 

eficiência da gestão, por meio de entrevistas com 

especialistas. 

Nota: (1) Ab = diz respeito à abordagem. 

Fonte: Elaborada pelo autor.  
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Com base no quadro 3 detalha-se a seguir a estratégia e os procedimentos técnicos a 

serem usados no presente trabalho conforme figura 3.  

Figura 3 - Fluxo da Pesquisa do Projeto/Processo de Avaliação e Gestão da Terceirização*. 

 

*Ressalta-se que o presente fluxo/processo de avaliação encontra-se disponível de forma mais 

detalhada no Apêndice E. 
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A pesquisa bibliográfica foi realizada para entendimento dos conceitos referentes à 

gestão de terceirizados na administração pública, gestão de contratos e custos de terceirização, 

levantamento das possíveis ações para melhoria da eficiência da gestão de terceirizados no 

âmbito da instituição e elaboração do método de seleção das possíveis ações para auxílio na 

resolução do problema de pesquisa, assim como serviu de base para elaboração das perguntas 

do questionário do apêndice A, conforme quadro 4.   

Quadro 4 - Relação do referencial com os fatores/variáveis utilizados na pesquisa. 

Eixo Teórico Descrição da Relação com os fatores/variáveis 

 

A Terceirização na 

Administração Pública 

Este tópico do referencial serviu de base para a elaboração das perguntas 2, 

3, 4 e 5, do questionário do apêndice A, que ajudaram a reforçar o 

entendimento sobre as vantagens e desvantagens do processo de 

terceirização, bem como suas tendências futuras. 

 

Gestão de Contratos e Custos de 

Terceirização na Administração 

Pública 

Este tópico do referencial serviu de base para a elaboração das perguntas 9, 

10, 11, 12 e 13 do questionário do apêndice A, que ajudaram a reforçar o 

entendimento sobre alguns critérios que irão compor a base da estrutura 

hierárquica da técnica de auxílio à tomada de decisão, utilizada para 

hierarquizar os critérios de acordo com sua importância. 

 

 

 

 

Ações para Melhoria da 

Eficiência da Gestão de 

Terceirizados 

Este tópico do referencial serviu de base para a definição de alguns 

critérios/subcritérios, que irão compor a base da estrutura hierárquica da 

técnica de auxílio à tomada de decisão utilizada, tais como: Tecnologia, 

Planejamento, Controle, Capacitação, Elaboração de manuais e Criação de 

nova carreira para contratação via CLT, bem como para a elaboração das 

perguntas 6, 7, 8, 14, 15 e 16 do questionário do apêndice A, que também 

contribuíram para o levantamento de outros critérios/subcritérios que 

foram usados para compor a base da estrutura hierárquica da referida 

técnica tais como: Unificação/centralização dos processos licitatórios, 

Inclusão de indicadores sobre terceirização na matriz orçamentária do 

CONIF, criação de empresa de gestão de terceirizados pelo governo 

federal, Concurso para contratação de servidores específicos para a seção 

de gestão e fiscalização de contratos, além da confirmação da importância 

de alguns critérios encontrados também na literatura tais como 

Capacitação, Planejamento e Tecnologia. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A pesquisa documental, que ajudou na consecução do objetivo específico 3, foi 

realizada por meio de consultas à Pró-reitoria de Administração e aos sistemas operacionais 

oficiais do governo federal que são o SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira) 

e Tesouro Gerencial, como fontes de informações primárias, para coleta dos seguintes dados: 

•Gastos realizados com terceirização durante o período dos últimos 7 anos de forma a 

verificar a evolução dos mesmos.  

•Valores orçamentários disponibilizados para o instituto durante o período em questão de 

forma a mensurar o percentual dos gastos com terceirizados em relação ao orçamento e o 

impacto destes gastos.  

Cabe destacar que a Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, 

regulamenta o direito, estabelecido na Constituição Federal do Brasil (Brasil, 1988), de 

qualquer pessoa solicitar e receber dos órgãos e entidades públicas, de todos os entes e 

Poderes, informações públicas por eles produzidas ou custodiadas. 

Com relação as entrevistas, numa primeira etapa, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas (apêndice a), com o objetivo de levantar junto aos gestores da instituição as 

vantagens e desvantagens do processo de terceirização na ótica da gestão (objetivo específico 

2), buscar uma melhor compreensão sobre o processo de gestão de contratos e serviços 

terceirizados e seu impacto no âmbito da instituição de forma a reforçar o entendimento sobre 

alguns critérios que serão utilizados quando da aplicação da técnica de auxílio à tomada de 

decisão, empregada para hierarquizar  os critérios de acordo com sua importância, e, por 

último, o levantamento de possíveis ações internas e externas para melhoria da eficiência da 

gestão de terceirizados que também serão usadas como critérios quando da aplicação da 

referida técnica, juntamente com aquelas levantadas por meio da literatura, mostrando 

alternativas para uma possível redução deste impacto, de forma a auxiliar na consecução do 

objetivo específico 4. 

Nesta primeira etapa, os sujeitos envolvidos na pesquisa foram os gestores da 

Instituição e ocupantes de cargos de direção perfazendo um total de 29 pessoas. Mais 

especificamente, na reitoria foram o Reitor, Pró-Reitor de Administração e diretor de 

administração. Nos 6 campi foram os diretores gerais, diretores de administração, 

coordenadores gerais de administração, gestores de contratos e gestores de licitação, uma vez 

que supostamente são os especialistas no assunto e detêm um conhecimento maior com 

relação ao fato em função das atividades desempenhadas.  Também fizeram parte deste 

universo ex-diretores gerais e ex-diretores de administração dos campi do IF Sudeste MG, que 
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estiveram dispostos a contribuir com a pesquisa, tendo em vista a larga experiência adquirida 

durante o período que ocuparam os respectivos cargos. 

Na segunda etapa da entrevista, após definida a estrutura hierárquica da técnica de 

auxílio à tomada de decisão a ser utilizada, com seus critérios e subcritérios, foi apresentado 

aos gestores um questionário referente ao método (apêndice b), para seleção, por parte dos 

mesmos, após comparação par a par, das ações prioritárias para a melhoria da eficiência da 

gestão de terceirizados. 

Na terceira e última etapa da entrevista, após definido e priorizado o conjunto de ações 

gerenciais para a melhoria da eficiência da gestão de terceirizados, aplicou-se aos gestores da 

instituição, questionário (apêndice c) para levantamento do percentual de redução de custos 

que, na opinião dos mesmos, cada ação poderia apresentar se devidamente aplicada.  

Nesta segunda e terceira etapa os sujeitos envolvidos na pesquisa foram o reitor, pró-

reitor de administração, diretores gerais dos campi e diretores de administração dos campi, 

num total de 14 pessoas, uma vez que são os cargos que tem poder de tomada de decisão 

dentro do Instituto com relação a terceirização. 

 

3.1 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a coleta dos dados foi feita analise e interpretação dos mesmos que, segundo Gil 

(2002) tem como objetivo organizar e dar sentido aos dados possibilitando alcançar respostas 

ao questionamento proposto na pesquisa. Os dados levantados por meio de entrevistas foram 

analisados através da análise de conteúdo.  

A análise de conteúdo das entrevistas realizadas ajudou no processo de definição das 

vantagens e desvantagens do processo de terceirização e suas tendências futuras, bem como 

ajudou a ampliar o entendimento sobre a definição de quais critérios poderão compor a base 

da estrutura hierárquica da técnica de auxílio à tomada de decisão utilizada, bem como 

levantar possíveis ações internas e externas para a melhoria da eficiência da gestão de 

terceirizados e que poderão compor a base da estrutura hierárquica da referida técnica. 

Franco (2012) define a análise de conteúdo da seguinte forma: 

[...] seja ela verbal (oral ou escrita), gestual, figurativa documental ou diretamente provocada. 

Necessariamente ela expressa um significado e um sentido. [...] Esse tipo de análise requer que as 

descobertas tenham relevância teórica [...] um dado sobre o conteúdo da mensagem deve, 

necessariamente, estar relacionado, no mínimo a outro dado [...] assim toda analise de conteúdo implica 

comparações contextuais (FRANCO, 2012, p. 21 e 22). 
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Segundo Bardin (1977, p. 42), a análise de conteúdo consiste em “um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição dos conteúdos das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) relativos as 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens”. 

Ainda de acordo com a autora, a análise de conteúdo pode ser dividida em três fases 

distintas, que são a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, a 

inferência e a Interpretação. 

A pré-análise é a fase preparatória, de exploração e organização do material, tornando 

as ideias iniciais operacionalizadas e sistemáticas. Essa fase é caracterizada por 4 etapas, que 

são: a leitura flutuante, seleção dos documentos que serão analisados, a formulação das 

hipóteses e dos objetivos e a referenciação dos índices e elaboração de indicadores que 

fundamentem a interpretação final (BARDIN, 1977). 

A segunda fase é a exploratória. Essa fase codifica as categorias, identificando as 

unidades de registro (BARDIN, 1977). 

A terceira e última fase, segundo Bardin (1977), é a fase do tratamento dos resultados, 

a inferência e a interpretação. Esta é a fase das informações que foram destacadas para análise 

e é nela que se dá significado e validação aos dados brutos. A indução e a crítica são 

protagonistas fortes nesse momento. 

Para auxiliar na análise de conteúdo das entrevistas foi utilizado o software ATLAS 

TI. O Software possui uma versão teste gratuita, que possui algumas limitações tipo número 

de documentos a serem salvos, números de marcações utilizadas, mas que, nesse caso, não 

prejudicaram a utilização por parte do pesquisador, tendo em vista que o software foi utilizado 

somente para análise de conteúdo das entrevistas, sem nenhuma restrição na análise. Vale 

ressaltar que, apesar de não ter sido realizada a análise semântica com o atlas TI, o uso do 

mesmo foi útil para trabalhar as frequências, bem como emitir relatórios com os comentários 

dos gestores de acordo com os códigos estabelecidos no programa. Comentários esses que, 

em diversos momentos, foram usados na pesquisa quando da análise de conteúdo.  

Já os dados levantados por meio de pesquisa documental, tais como valores gastos 

com serviços terceirizados e orçamento anual da instituição, foram analisados por meio de 

estatística descritiva. A estatística descritiva tem como objetivo básico sintetizar uma série de 

valores da mesma natureza, permitindo que se tenha uma visão global da variação desses 

valores, organizando e desenvolvendo os dados por meio de tabelas, gráficos e medidas 

descritivas (GUEDES ET AL, 2005). 
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Com base na literatura e na realização de entrevistas com os gestores, foram 

levantadas possíveis ações a serem praticadas para a melhoria da eficiência da gestão de 

serviços terceirizados. Para seleção das preferências dos gestores com relação a essas ações 

levantadas, foram usadas, como ferramentas de apoio, técnicas de auxílio multicritério a 

tomada de decisão, tais como o AHP, tendo em vista que as referidas ações serão 

consideradas como os critérios e subcritérios que serão avaliados e ordenados, no sentido de 

propor boas práticas de gestão para apoio a tomada de decisão, considerando o peso dos 

valores gastos com terceirização no orçamento do IF Sudeste MG. 

Segundo Rivas (2016) o método de auxílio multicritério tem sido amplamente 

utilizado nos processos de tomada de decisão, principalmente na solução de problemas, uma 

vez que apresenta para o gestor as alternativas possíveis para a solução dos mesmos. O 

processo decisório se baseia nas informações disponíveis, levando em conta os valores dos 

agentes decisores, na busca da melhor solução.  

Entre os diversos métodos de auxílio multicritério à decisão encontra-se o Processo 

Analítico Hierárquico (AHP - Analytic Hierarchy Process). O AHP é um método simples e 

confiável que tem por objetivo facilitar a tomada de decisão, com base em informações e 

dados físicos, assim como na experiência e intuição de quem decide, através de comparações 

feitas entre pares, de forma a se chegar a um consenso sobre a melhor alternativa de decisão 

(SAATY, 2008). 

Segundo Mano (2014, p. 16) por pautar seu resultado na definição de pesos e 

prioridades entre critérios e subcritérios estabelecidos para o julgamento de algumas 

alternativas, projetos, soluções, entre outros, é um método colaborativo e facilmente adaptável 

ao trabalho em equipe. A autora acrescenta ainda que estes aspectos tornam a técnica bastante 

interessante para um cenário onde a tomada de decisão não esteja centrada em um só 

indivíduo, como é o caso das organizações. 

Este método tem sido utilizado em trabalhos diversos relacionados a processos de 

tomada de decisão em diversas áreas e aplicações. Além disso, o AHP foi usado em um 

grande número de áreas como estratégia corporativa, planejamento estratégico, além de outras 

áreas táticas tais como seleção de carteiras, seleção de projetos, alocação de orçamento 

(COLIN, 2007), por isso foi a técnica escolhida para ser usada neste trabalho. 

Por outro lado, a principal desvantagem do método é a possibilidade de acontecerem 

julgamentos inconsistentes, o que poderá ser reduzido por meio do uso de especialistas da 

área, quando da hierarquização dos critérios, uma vez que os mesmos levarão em conta os 
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aspectos relevantes para a representação do problema (MARTINS E DOS SANTOS 

COELHO, 2012). 

Segundo Colinn (2007) no método AHP o problema é estruturado de forma 

hierárquica (figura 4), onde o primeiro passo é a definição do problema a ser solucionado ou o 

objetivo da tomada de decisão, partindo em seguida para a definição dos critérios e 

subcritérios, e por fim o último nível onde seriam apresentadas as alternativas. A fase de 

modelagem do problema levando-se em conta os fatores de decisão é, segundo o autor, a parte 

mais importante de todo o processo. 

Figura 4 - Estrutura Hierárquica para Tomada de Decisão.  

 

Fonte: Adaptação de hierarquia de três níveis de Saaty1990  

 

Segundo Coitinho (2007, p.32) a ordenação serve para dois propósitos: possibilitar 

uma visão global de uma situação complexa e, auxiliar no processo de tomada de decisão 

avaliando os critérios de cada nível, comparando cada elemento homogêneo 

apuradamente.  

Ressalta-se que o passo a passo para aplicação do método AHP, bem como as 

formulações matemáticas utilizadas no método encontram-se disponíveis no apêndice D. 
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4. RESULTADOS (ANÁLISES, DISCUSSÕES, APLICAÇÃO) 

 

4.1 GASTOS COM TERCEIRIZAÇÃO E IMPACTO ORÇAMENTÁRIO 

 

Os dados da pesquisa documental realizada no IF Sudeste MG, foram analisados por 

meio de estatística descritiva, e demonstram que o valor gasto pela instituição com a 

contratação de servidores terceirizados, vem aumentando de forma sucessiva no decorrer dos 

anos, praticamente em todos os campi do Instituto, conforme demonstrado na figura 5. 

Houve raras exceções em que o valor gasto pelo campus reduziu de um ano para o 

outro, não sendo possível detectar os motivos somente com base na análise dos dados 

levantados na pesquisa documental. Em questionamento aos gestores durante a entrevista, não 

se conseguiu definir um motivo específico para tais exceções, mas acredita-se que seja por 

falhas ou problemas administrativos na renovação de contratos, o que levou a instituição a 

ficar sem a prestação de serviços por algum período, reduzindo os valores pagos referentes a 

esse período, ou, o que se acredita ser a principal causa, pela redução abrupta de mão de obra 

terceirizada, mesmo havendo necessidade pela mesma, em função de contenções 

orçamentárias realizadas pelo governo ou pela própria falta de recursos orçamentários dos 

campi, conforme podemos ver nas palavras de um gestor de campus:  

“Houve um ano em que tivemos uma redução grande nos gastos com terceirizados, mas o 

motivo foi a falta de orçamento suficiente para manutenção dos mesmos, pois tínhamos que fazer 

investimento em obras e equipamentos essenciais  para o funcionamento de cursos do campus, então 

tivemos que reduzir especialmente nas áreas de vigilância, motorista, portaria e de limpeza, mas não é 

uma situação ideal de acordo com a necessidade do campus. Foi um corte mesmo, em função da falta de 

recursos, mas é uma mão de obra que nós teríamos que ter, mas cortamos em função do orçamento. 

Essa questão da vigilância, por exemplo, foi uma situação tensa, uma vez que nós tivemos 

questionamentos da comunidade escolar com relação a segurança do campus, mas ou nós investíamos 

na obra e equipamentos para o curso funcionar ou mantínhamos os vigilantes. Mas como disse, não é a 

situação ideal”. 

 

Para a elaboração da figura 5 foram levantados junto ao sistema tesouro gerencial, 

sistema oficial do governo federal, e à Pró-reitoria de administração do IF Sudeste MG os 

valores empenhados ano a ano, por cada campus, referentes a terceirização de mão de obra. 

Usou-se o quesito valores empenhados uma vez que a intenção é ver o quanto a instituição 

compromete de seu orçamento, a cada ano, para cobrir despesas com terceirização de mão de 

obra. 
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Figura 5 - Evolução dos valores gastos com contratação de mão de obra terceirizada nos seis campi. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados levantados junto ao tesouro gerencial e a Pró-Reitoria de 

Administração do IF Sudeste MG. 

 

Analisando a figura 5, verifica-se que o campus Barbacena, por exemplo, passou de 

um gasto de aproximadamente R$ 1.129.000,00 em 2011 para um gasto aproximado de R$ 

4.778.000,00 em 2017, revelando um percentual de aumento dos gastos com terceirização de 

mão de obra em torno de 323 %, em apenas 7 anos. 

Nos outros campi analisados a situação encontra-se no mesmo patamar, com pequenas 

variações entre os campi. A Tabela 1 mostra o percentual de aumento dos gastos com 

terceirização nos últimos 7 anos. Importante ressaltar que apesar de, em casos raros, os 

valores gastos com terceirização terem reduzido de um ano para o outro, a regra geral é que 

todos os campi vêm aumentando os seus gastos com terceirização progressivamente no 

transcorrer dos anos.  

Tabela 1 - Percentual de aumento dos valores gastos com terceirização de mão de obra.  

Campus Valor gasto em 2011 Valor gasto em 2017 % de aumento em 7 anos 

 

Barbacena R$ 1.129.008,15 R$ 4.778.406,15 

 

323 % 

 

Juiz de Fora 

 

R$ 976.889,46 R$ 3.577.069,49 

 

266 % 

 

Muriaé 

 

R$ 559.127,14 R$ 1.299.666,20 

 

132% 

 

Rio Pomba R$ 1.123.738,15 R$ 4.486.933,02 

 

299 % 

 

Santos Dumont R$ 346.823,75 R$    653.978,21 

 

88% 

 

São João Del Rei 

 

R$ 289.716,53 R$ 1.145.309,37 

 

295% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados levantados junto ao tesouro gerencial e a Pró-Reitoria de 

Administração do IF Sudeste MG. 
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Além do crescimento dos valores pagos pelos campi com mão de obra terceirizada, 

percebe-se também o aumento do impacto que estes gastos vêm causando no orçamento dos   

campi do Instituto.  

Com base no levantamento de dados realizado nos seis campi do Instituto, pode-se 

perceber, conforme figura 6, que os gastos com terceirização de mão de obra vêm impactando 

cada vez mais o orçamento da Instituição, uma vez que o crescimento dos valores dos 

orçamentos dos campi não tem acompanhado o crescimento dos valores gastos com 

terceirização de mão de obra pelos mesmos. 

Para a elaboração da figura 6 foram levantados junto a Pró-reitoria de administração 

do IF Sudeste MG e ao sistema tesouro gerencial, os valores empenhados anualmente, por 

cada campus, referente a terceirização de mão de obra. Usou-se o quesito valores empenhados 

uma vez que a intenção é ver o quanto a instituição destina anualmente de seu orçamento para 

cobrir despesas com terceirização de mão de obra. Também foi levantado junto aos sistemas 

tesouro gerencial e SIAFI e à Pró-reitoria de Administração as dotações orçamentárias anuais 

destinadas a cada campus, que é estabelecido de acordo com a composição da matriz 

orçamentária do CONIF. Para este levantamento foram considerados todos os recursos que 

compõe a matriz orçamentária do campus, com exceção dos valores destinados a assistência 

estudantil, uma vez que não são recursos destinados ao custeio e manutenção da Instituição, 

mas sim para auxílio financeiro aos estudantes por meio de bolsas, auxílio moradia etc.  
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Figura 6 - Percentual de Impacto dos Contratos de terceirização de mão de obra no orçamento dos 6 campi do 

Instituto. 

 
Fonte: elaborada pelo autor com base em dados levantados junto aos sistemas oficiais do governo federal e a 

Pró-reitoria de Administração. 

 

Analisando a figura 6 percebe-se que no campus Barbacena, por exemplo, os gastos 

com terceirização de mão de obra impactaram aproximadamente 18% do orçamento do 

referido campus em 2011. Já em 2017 esse impacto saltou para aproximadamente 52% do 

orçamento do campus. O aumento do impacto dos gastos com terceirização nos demais campi 

seguiu a mesma tônica do campus Barbacena. 

No campus Juiz de Fora passou de um impacto de aproximadamente 14% em 2011 

para aproximadamente 47% em 2017. 

Campus Muriaé passou de um impacto de aproximadamente 20% em 2011 para 

aproximadamente 49% em 2017. 

Campus Rio Pomba passou de um impacto de aproximadamente 16% em 2011 para 

aproximadamente 59% em 2017. 

Campus Santos Dumont passou de um impacto de aproximadamente 17% em 2011 

para aproximadamente 38% em 2017. 
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Campus São
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2011 17,69% 13,97% 20,22% 16,08% 16,71% 17,67%

2012 25,65% 14,90% 29,78% 24,96% 26,69% 18,70%

2013 37,46% 25,75% 28,59% 29,03% 39,12% 37,72%

2014 37,36% 32,13% 30,15% 34,75% 24,97% 28,97%

2015 43,74% 31,83% 34,62% 43,32% 25,06% 43,91%

2016 56,50% 37,85% 40,19% 58,50% 29,18% 42,79%

2017 52,43% 47,01% 49,36% 58,68% 37,80% 65,44%
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E campus São João Del Rei que passou de um impacto de aproximadamente 18% em 

2011 para alarmantes 65% aproximadamente em 2017. 

Percebe-se que o aumento do peso dos gastos com terceirização de mão de obra no 

orçamento dos campi ocorre de forma generalizada e contínua, num curto período de tempo. 

O aumento desse impacto, que como dito, consome uma fatia cada vez maior do orçamento da 

instituição, traz como consequência, a redução dos valores investidos em ensino, pesquisa e 

extensão que são as atividades-fim da Instituição, bem como na melhoria da infraestrutura da 

mesma. Analisando a figura 6 sob esta ótica, pode-se verificar que o total de recursos, 

específicos da matriz orçamentária de cada campus, que foram investidos em ensino, pesquisa 

e extensão e melhoria e manutenção da infraestrutura, após deduzidos os valores gastos com 

terceirização de mão de obra, reduziu consideravelmente de 2011 para 2017, em todos os 

campi do instituto, conforme tabela 2. 

 
Tabela 2 - Percentual do orçamento disponível para investimento em pesquisa, ensino, extensão e infraestrutura, 

depois de deduzidos os gastos com terceirização de mão de obra. 

 

CAMPUS 

% do orçamento investido em pesquisa, ensino e extensão e melhoria da 

infraestrutura, após deduzidos os gastos com terceirização de mão de obra. 

 2011 2017 

Rio Pomba 84% 41% 

Barbacena 82% 48% 

Juiz de Fora 86% 53% 

Muriaé 80% 51% 

São João Del Rei 82% 35% 

Santos Dumont 83% 62% 

Fonte: elaborada pelo autor com base em dados levantados junto aos sistemas oficiais do governo federal e a 

Pró-reitoria de Administração 

 

Verifica-se que o valor disponível para os campi, depois de deduzidos os gastos com 

terceirização, vem sendo reduzidos drasticamente e de forma acelerada. Em alguns casos, 

menos da metade do orçamento disponibilizado pela matriz orçamentária dos campi foram 

investidos nas atividades-fim da instituição, em detrimento dos gastos com terceirização de 

mão de obra.  

Para confirmar esta análise, a figura 7 mostra a evolução anual em termos de valores, 

que foram investidos em pesquisa, ensino e extensão, bem como em melhoria da 

infraestrutura e manutenção da instituição após a dedução dos valores com terceirização. 
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Figura 7 - Evolução, em termos de valores, do orçamento investido em ensino, pesquisa, extensão e na 

manutenção da Instituição após deduzidos os valores referentes aos contratos de terceirização.  

 
Fonte: elaborada pelo autor com base em dados levantados junto a Pró-reitoria de Administração. 

 

Analisando pelos anos em que os valores investidos nas atividades-fim e na 

manutenção da instituição foram maiores em cada campus, conforme figura 7 ( Rio Pomba e 

Juiz de Fora em 2012 – Barbacena, São João Del Rei e Santos Dumont em 2014 e Muriaé 

2011)  em comparação com 2017, podemos perceber uma queda significativa, em termos de 

valores, dos recursos investidos em ensino, pesquisa e extensão, manutenção e melhoria da 

infraestrutura da mesma, do total de recursos destinados a cada campus na matriz 

orçamentária. 

Analisando o ano de 2012 do campus Rio Pomba, que como dito, foi o ano em que ele 

mais investiu recursos específicos da matriz orçamentária, em pesquisa, ensino, extensão, 

melhoria da infraestrutura e manutenção da instituição, após deduzidos os gastos com 

terceirizados, percebemos que este investimento passou da ordem de R$ 8.118.324,94 para R$ 

3.159.056,23. 

Analisando os demais campi sob a mesma ótica, verifica-se que o campus Barbacena 

passou de um investimento de R$ 6.937.019,84 em 2014 para R$ 4.335.073,43 em 2017. o 

campus Juiz de Fora, sem dúvida alguma, um dos casos mais expressivos, passou de um 

Campus
Barbacena
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Santos
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Campus São
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2011 R$5.254.49 R$6.016.07 R$2.206.39 R$5.863.60 R$1.729.26 R$1.350.10

2012 R$5.424.05 R$11.022.3 R$1.628.32 R$8.118.32 R$1.335.46 R$1.533.00

2013 R$6.038.37 R$5.840.64 R$1.962.07 R$7.548.46 R$1.200.34 R$1.281.39

2014 R$6.937.01 R$5.396.06 R$2.069.62 R$7.330.22 R$1.901.27 R$1.787.42

2015 R$6.465.42 R$5.637.43 R$1.938.81 R$5.690.48 R$1.706.29 R$1.386.73

2016 R$3.975.25 R$4.559.17 R$1.836.95 R$2.931.15 R$1.395.18 R$1.405.28

2017 R$4.335.07 R$4.031.82 R$1.334.13 R$3.159.05 R$1.075.99 R$604.664,
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investimento de R$ 11.022.325,17 em 2012 para R$ 4.031.829,23 em 2017. Campus Muriaé 

passou de R$ 2.206.394,30 em 2011 para R$ 1.334.137,90 em 2017. Outra situação bem 

expressiva é a do campus São João Del Rei que passou de um investimento de R$ 

1.787.427,99 em 2012 para apenas R$ 604.664,03 em 2017. Por fim o campus Santos 

Dumont, que passou de um investimento de R$ 1.901.270,23 em 2014 para R$ 1.075.995,19 

em 2017. 

Esse aspecto é ainda mais relevante tendo em vista que a curva do orçamento 

disponível para investimento nas atividades-fim da instituição vem decrescendo num 

momento em que as agências de fomento, em função da crise financeira que assola o País, 

também estão minguando os investimentos nas instituições (conforme demonstrado no anexo 

I), aumentando ainda mais a dependência das mesmas em relação ao seu orçamento próprio 

para desenvolvimento das atividades-fim. 

Dessa forma fica evidente o quanto o aumento da contratação de mão de obra 

terceirizada vem impactando o orçamento da instituição, confirmando o entendimento de 

Olher (2013) ao afirmar que segundo alguns gestores o princípio da redução de custos é a 

vertente principal do processo de terceirização, mas esta economia fica mascarada, uma vez 

que, ao reduzir o custo da folha de pagamento do governo federal, aumenta as despesas de 

custeio da Instituição.  

O total de recursos disponibilizados a cada ano pela Instituição para a contratação de 

mão de obra terceirizada também demonstra o quanto a instituição é dependente dessa mão de 

obra para funcionamento de sua estrutura, conforme alerta feito por Druck (2016) ao afirmar 

que, por questões financeiras, várias universidades do país ficaram sem a prestação de 

serviços terceirizados em diversas áreas e tiveram suas atividades paralisadas, demonstrando 

de forma clara o quão as instituições são dependentes dessa mão de obra. A autora ainda 

acrescenta que, sem esses serviços, a universidade para. 

4.2 ENTREVISTAS 

 

Utilizou-se também para coleta de dados, entrevistas semiestruturadas, tendo como 

universo amostral o Reitor, Pró-Reitor de Administração e diretor de administração da 

reitoria, diretores gerais, diretores de administração, coordenadores gerais de administração, 

gestores de contratos e gestores de licitação dos campi, uma vez que supostamente são os 

especialistas no assunto e detêm um conhecimento maior com relação ao fato em função das 

atividades desempenhadas. Também fizeram parte deste universo, 1 ex-diretor geral e 2 ex-
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diretores de administração de campus, tendo em vista a larga experiência adquirida durante o 

período que ocuparam os respectivos cargos.  

A entrevista foi realizada com o objetivo de levantar junto aos sujeitos da pesquisa as 

vantagens e desvantagens/problemas do processo de terceirização na ótica da gestão, um 

melhor entendimento sobre a evolução do processo de terceirização e seu impacto no âmbito 

da Instituição, assim como o levantamento de possíveis ações para mitigar este impacto.  

Foram entrevistados 29 servidores que se disponibilizaram a participar da pesquisa, 

referentes às diversas áreas de gestão acima citadas, cujos dados apresentam-se a partir de 

agora. Para facilitar a caracterização dos entrevistados os mesmos foram denominados como 

E1, E2, E3, ..., E29 conforme numeração atribuída pelo Atlas TI. Importante salientar que 

ainda foram convidados a participar da pesquisa mais 4 servidores que trabalham nas áreas 

acima citadas, mas os mesmos não demonstraram interesse.  

Para efeitos de caracterização dos entrevistados, a tabela 3 apresenta um resumo dos 

principais dados dos respondentes, cuja formação, em sua maioria, varia de especialistas a 

doutores, com um longo tempo de atuação na instituição.  

Tabela 3 - Caracterização dos entrevistados.  

Descrição Total Percentagem (%) 

Área de Atuação ** 

Ensino 4 13,8% 

Administrativa 28 96,6% 

Formação Educacional 

Ensino médio completo 

 

1 3,4% 

Ensino superior incompleto 3 10,3% 

Especialização 14 48,3% 

Mestrado ou Doutorado 11 38,0% 

Tempo de serviço na instituição 

Menos de 1 ano 

 

1 3,4% 

Entre 1 e 5anos 

 

3 10,3% 

Entre 6 e 10 anos 14 48,3% 

Mais de 10 anos 11 38,0% 

Nível de conhecimento sobre gestão de terceirizados 

Considera-se conhecedor do assunto. 7 24,2% 

Seu conhecimento decorre da atividade que exerce atualmente.  13 44,9% 

Seu conhecimento decorre de atividade que exerceu e se mantém atualizado 5 17,3% 
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Seu conhecimento decorre de atividade que exerceu, mas não está atualizado. 

 

1 3,4% 

Seu conhecimento decorre de leituras por livre iniciativa. 

 

1 3,4% 

Seu conhecimento decorre de leituras por livre iniciativa, mas não está atualizado.  

 

1 3,4% 

Tem conhecimento apenas superficial do assunto. 

 

1 3,4% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 

** O total foi superior a 100% tendo em vista que alguns entrevistados exercem as duas atividades. 
 

Percebe-se que a maioria das pessoas envolvidas na gestão dos campi do Instituto 

trabalha de forma exclusiva na área administrativa. Possuem formação de especialistas e/ou 

mestrado/doutorado na maioria dos casos, demonstrado ser uma equipe bem capacitada e com 

grau de formação satisfatório para desempenhar as funções atribuídas. A grande maioria, 

cerca de 85%, possui larga experiência na instituição, com um período de atuação de no 

mínimo 6 anos, sendo que uma boa parte (38%) possui mais de 10 anos de trabalho na 

instituição. Quanto ao nível de conhecimento sobre gestão de terceirizados cerca de 80% diz 

ser conhecedor do assunto e estar atualizada, e esse conhecimento decorre essencialmente em 

função da atividade que exerce atualmente. Os dados apresentados na tabela 3 demonstram 

que os respondentes possuem capacidade de representar a instituição na presente pesquisa, 

bem como contribuir para a coleta de dados da mesma, tendo em vista o alto nível de 

capacitação, longo tempo de atuação na instituição e conhecimento do assunto. Mais 

especificamente com relação ao pessoal envolvido na priorização das ações pelo método 

AHP, cerca de 65% possui grau de formação entre doutorado e mestrado, atuando em cargos 

de direção geral e diretorias administrativas na instituição, demonstrando serem pessoas com 

excelente nível de formação para atuarem como especialistas e representarem a mesma na 

avaliação e priorização das ações. 

Figura 8 - Grau de relevância do assunto terceirização.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 
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De acordo com a figura 8 percebe-se que os gestores, em sua maioria, consideram o 

assunto de relevância muito alta a altíssima para a instituição, em função dos aspectos que 

envolvem. Destaca-se as palavras do Entrevistado E21 segundo qual o grau de relevância do 

assunto “é altíssimo, primeiro porque envolve pessoas, segundo porque envolve recursos e 

terceiro porque ele é diretamente necessário ao funcionamento da instituição”. 

A partir da entrevista semiestruturada realizou-se questionamentos aos gestores sobre 

diversos aspectos referentes à terceirização visando buscar um maior entendimento sobre o 

tema.  

O primeiro questionamento foi a respeito de quais as vantagens do processo de 

terceirização. As principais, na opinião dos gestores, são apresentadas na tabela 4. 

Tabela 4 - vantagens da terceirização. 

Citações Frequência % ** 

Facilidade na dispensa do contratado quando não atende as expectativas ou não há mais 

necessidade dos serviços. 
10 34% 

Redução de gastos para o Governo Federal em função da menor aposentadoria do 

servidor terceirizado em relação ao servidor efetivo 
6 21% 

Facilidade de suprir os profissionais nos cargos que hoje são considerados extintos no 

serviço público. 
5 17% 

Instituições podem focar mais nas atividades finalísticas. 5 17% 

Maior qualidade dos serviços. 3 10% 

Maior eficiência na prestação dos serviços. 2 7% 

Ausência de vínculo trabalhista com a Instituição. 1 3% 

Maior controle do desempenho do servidor. 1 3% 

Não precisar de servidores efetivos para exercer funções basicamente de apoio. 1 3% 

Não vejo vantagens. 3 10% 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

** O total pode ser superior a 100% tendo em vista que cada entrevistado pode citar mais de uma vantagem. 

 

Com base na análise da tabela 4 percebe-se que a principal vantagem citada pelos 

gestores é a facilidade na substituição do funcionário que não atende as expectativas, ou cujo 

tipo de serviço não é mais necessário. Esse aspecto é importante tendo em vista que, no caso 

do servidor público, essa substituição é bem mais complexa tendo em vista que o mesmo 

possui estabilidade e ocupa um cargo específico para o qual fez concurso. Nesse aspecto, 

outra vantagem apontada foi a facilidade de suprir aqueles cargos que antes eram ocupados 

por servidores públicos e que hoje estão extintos no serviço público, o que parece ser uma 

tendência por parte do governo. Ainda foram bastante citadas pelos entrevistados como 

vantagens da terceirização o fato de as instituições poderem focar mais nas suas atividades 

finalísticas, enquanto as atividades-meio são desempenhadas pelas empresas de terceirização 
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e o fato da redução de gastos para o governo federal em função do salário de aposentadoria do 

servidor terceirizado ser menor do que o servidor público.  

Questionados sobre as desvantagens do processo de terceirização, os gestores 

responderam conforme tabela 5. 

Tabela 5 - Desvantagens da terceirização. 
Citações Frequência % ** 

Alto custo dos serviços para a Instituição. 9 31% 

Gera um volume enorme de trabalho para setores de licitação, contratos e fiscalização 

de contratos do órgão. 
5 17% 

Precarização das condições trabalhistas. 5 17% 

Responsabilidade subsidiária do órgão. 5 17% 

Alta rotatividade, impedindo uma continuidade e levando a uma maior experiência. 4 14% 

Complexidade do processo licitatório para contratação. 4 14% 

Quadro de pessoal pouco qualificado. 3 10% 

Falta de capacidade técnica de algumas empresas na prestação efetiva dos serviços 

contratados. 
3 10% 

Necessidade de grande número de servidores para o acompanhamento e fiscalização 

dos contratos. 
3 10% 

Cria duas categorias de trabalhadores (efetivos e terceirizados) dentro de um mesmo 

órgão. 
2 7% 

Alto custo dos serviços indiretos para gestão terceirização. 1 3% 

Constantes mudanças na Legislação. 1 3% 

Dependência cada vez maior das empresas prestadoras de serviço. 1 3% 

Interesses privados. 1 3% 

Nepotismo. 1 3% 

O aumento demasiado dos servidores terceirizados pode enfraquecer a carreira dos 

professores e técnicos administrativos. 
1 3% 

Os funcionários terceirizados recebem muito menos do que se paga para as empresas. 1 3% 

Presença do intermediário, que seria a empresa que se contrata para prestar o serviço, 

porque nós acabamos pagando o custo dessa empresa para gerenciar essa mão de obra. 
1 3% 

Não vejo desvantagem. 1 3% 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

** O total pode ser superior a 100% tendo em vista que cada entrevistado pode citar mais de uma desvantagem 

Com base na análise da tabela 5 percebe-se que a principal desvantagem citada pelos 

gestores é o alto custo dos serviços para a Instituição. Neste aspecto é importante ressaltar 

que, apesar da redução de gastos para o governo federal, citada como vantagem pelos gestores 

no item anterior, a instituição que contrata essa mão de obra terceirizada aumenta seus gastos 

de custeio, uma vez que o pagamento da mão de obra terceirizada, como dito anteriormente, é 

arcado pelo orçamento da instituição, ao contrário do que ocorre com o pagamento do 

servidor concursado que sai direto da folha de pagamento do governo federal, não impactando 

no orçamento da instituição. Outras desvantagens bastante citadas foram o volume enorme de 

trabalho gerado pelo processo de terceirização, precarização, alta rotatividade e 
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responsabilidade subsidiária dos órgãos, o que demonstra a preocupação dos gestores com as 

consequências posteriores ao processo de terceirização em si. Outras diversas desvantagens 

foram citadas pelos gestores, porém em menor frequência. 

Questionados quanto às tendências futuras da terceirização, percebe-se que os 

servidores entrevistados, em unanimidade, concordam que a tendência da terceirização é 

aumentar dentro das instituições públicas, incluindo todas as atividades-meio, o que se torna 

uma preocupação a mais para  os gestores e ressalta a relevância da pesquisa e a importância 

de se buscar ações para a melhoria da eficiência da gestão de terceirizados e uma consequente 

redução do impacto dessas contratações no orçamento da instituição. Essa é uma preocupação 

também do entrevistado E5, uma vez que de acordo com o mesmo “hoje estamos vendo a 

extinção de cargos de nível C, então vamos ter que começar a substituir muitas funções, ora 

ocupadas por servidores efetivos, por mão de obra terceirizada, e esse aspecto me preocupa 

muito, porque se hoje eu já tenho dentro da instituição um problema com a terceirização, 

sobretudo com relação ao orçamento, esse problema tende a aumentar”.  

O entrevistado E14 também concorda com esse pensamento: “eu acho que a tendência 

atual é um aumento da terceirização, mas ao mesmo tempo vai haver um enxugamento. É 

aquela história de fazer mais com menos. Vai ampliar os cargos que poderão ser passíveis de 

terceirização, mas ao mesmo tempo vai haver um enxugamento do orçamento, o que levará a 

uma redução do número de servidores contratados. Então nós teremos que trabalhar mais 

fortemente com a questão da produtividade”.  

  

Quando perguntados sobre quais os tipos/categorias de serviços terceirizados que são 

contratados hoje no campus, os entrevistados responderam conforme tabela 6. 

Tabela 6 - Categorias de serviço contratadas pelos campi. 

  Frequência % ** 

Limpeza e Conservação 22 76% 

Motorista 21 72% 

Manutenção Predial 20 69% 

Vigia 20 69% 

Recepcionista 14 48% 

Trabalhador Braçal 11 38% 

Porteiro 9 31% 

Copeira 8 28% 

Cozinheiro 4 14% 

Telefonista 4 14% 
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Vigilância Armada 3 10% 

Açougueiro 3 10% 

Ajudante de Cozinha 3 10% 

Lavador de Veículos 2 7% 

Contínuo 2 7% 

Operador de Caixa 1 3% 

Almoxarife 1 3% 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

**O total pode ser superior a 100% tendo em vista que cada entrevistado pode citar mais de uma categoria. 

Pela análise da tabela 6 percebe-se que, embora se contrate várias categorias de 

serviços pelos campi e cada campus faça o seu edital de contratação separadamente, diversos 

serviços são comuns a todos os campi do Instituto, sendo que aparecem com maior frequência 

e de forma mais expressiva na tabela 6 os serviços de limpeza, motorista, manutenção predial, 

vigia, recepcionista e trabalhador braçal. Os demais serviços aparecem com pouca frequência 

na tabela, demonstrando que são mais específicos de determinado campus. 

Ressalta-se que a percepção por parte dos gestores da existência de vários serviços 

comuns em diversos campi do Instituto, é fator primordial para que se tente buscar a 

unificação/centralização dos processos de contratação visando uma possível redução nos 

custos de contratação, assim como despertar o interesse de empresas mais robustas. 

Quando perguntados sobre quais os principais problemas (de gestão e operacionais) 

provocados pelo processo terceirização no âmbito do Instituto Federal os entrevistados 

responderam conforme tabela 7. 

Tabela 7 - principais problemas provocados pelo processo terceirização. 

  Frequência % ** 

Dificuldades para acompanhar as mudanças nas normas e legislação vigente e 

executar a gestão e fiscalização dos contratos de forma eficiente em função da falta de 

servidores e de capacitação dos mesmos. 

8 28% 

Risco potencial de irregularidades fiscais e trabalhistas durante a execução contratual, 

e responsabilidade subsidiária ao final do contrato. 
8 28% 

Necessidade de um grande número de servidores para gestão e fiscalização dos 

contratos de terceirização. 
6 21% 

Aumento dos valores gastos do orçamento da instituição para manutenção dos 

terceirizados. 
4 14% 

Falta de ferramentas adequadas para a gestão dos contratos. 2 7% 

Falta de planejamento da contratação 2 7% 

Aumento dos cargos extintos levando a uma dependência cada vez maior dos 

terceirizados. 
1 3% 

Comunicação direta entre terceirizado e servidor, sem passar pelo preposto. 1 3% 

Dependência muito grande do serviço terceirizado. 1 3% 

Não sabe 1 3% 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

**O total pode ser superior a 100% tendo em vista que cada entrevistado pode citar mais de um problema. 
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            Pela análise da tabela 7 percebe-se que os grandes problemas do processo de 

terceirização, de acordo com os gestores, estão na dificuldade em executar a gestão e 

fiscalização de forma eficiente, que requer um grande número de servidores para tal, e essa 

fiscalização ineficiente pode trazer em consequência um risco potencial de responsabilidade 

subsidiária do órgão público ao final do contrato. Essas dificuldades se devem principalmente, 

segundo os gestores, a falta de servidores para exercer tais funções e falta de capacitação dos 

mesmos. Outro item relevante apontado como problema e que também já foi citado como 

desvantagem é o aumento dos valores gastos do orçamento da instituição para manutenção 

dos terceirizados. 

Os demais problemas aparecem com pouca frequência na tabela, sendo citados de 

forma mais específica por determinado gestor. 

          A seguir, foram questionados sobre quais as possíveis ações de nível externo que 

poderiam ser tomadas para melhorar a eficiência da gestão de terceirizados e seus impactos 

nos campi, e responderam conforme tabela 8: 

Tabela 8 - Ações externas para melhoria da eficiência da gestão de terceirizados. 

Citações Frequência % ** 

Concurso para contratação de servidores específicos para a seção de gestão e 

fiscalização de contratos. 
8 28% 

Inclusão de indicadores sobre terceirização na matriz orçamentária do CONIF. 8 28% 

Criação de empresa de gestão de terceirizados pelo governo federal. 6 21% 

Melhorar a legislação e os cadernos técnicos, compilando as legislações a 

respeito do tema. 
4 14% 

Padronização do processo de contratação de mão de obra no âmbito do 

Governo Federal. 
2 7% 

Criação de Grupo de trabalho com a equipe especializada do Ministério de 

Planejamento. 
1 3% 

Criação de mecanismos mais eficientes de fiscalização por parte do Ministério 

do Planejamento. 
1 3% 

Custeio da mão de obra terceirizada pelo governo federal. 1 3% 

Maior comprometimento dos prepostos das empresas. 1 3% 

Mobilização de órgãos como o SEBRAE para capacitação dos 

empreendedores. 
1 3% 

Mobilização de sindicatos para fortalecimento da categoria. 1 3% 

Redução da carga tributária. 1 3% 

Não sabe. 5 17% 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 **O total pode ser superior a 100% tendo em vista que cada entrevistado pode citar mais de uma ação. 

            

Percebe-se que a realização de concurso para suprir a falta de servidores para 

fiscalização e gestão de contratos foi a mais citada pelos entrevistados, ressaltando dessa 

forma a carência de servidores para trabalhar nestas áreas e a impossibilidade de se montar 
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equipes de gestão desses contratos, conforme salientado pelo entrevistado E3: “a liberação de 

concurso público para contratação de novos servidores para compor o quadro da instituição, 

específicos para as áreas de gestão e fiscalização de contratos, permitirá a mesma montar 

equipes de acompanhamento do processo de gestão e fiscalização de mão de obra 

terceirizada, possibilitando a redução de custos por meio de uma gestão mais eficiente”.  

           Também com a mesma frequência de citações aparece a inclusão de indicadores sobre 

terceirização na matriz orçamentária, tendo em vista que hoje o item terceirização não é 

contemplado na composição da matriz orçamentária dos institutos, e a inclusão deste 

indicador pode trazer uma distribuição mais justa dos recursos. Este também é o entendimento 

do entrevistado E27, uma vez que, em sua opinião “é um indicador que o governo está sendo 

omisso com relação às unidades, tendo em vista que é um gasto primordial para a unidade, 

uma vez que ela não trabalha sem o faxineiro, sem uma manutenção predial, sem vigilância, 

e não tem como você ignorar este custo. A realidade de um campus agrícola é diferente da 

realidade de um campus industrial, assim como suas necessidades, então se você cria um 

indicador que consiga mensurar este tipo de necessidade, contemplando cada uma destas 

realidades, que com certeza são diferentes, você poderia ter uma distribuição mais justa dos 

recursos”.  

            Já a criação de empresa de gestão pelo governo federal para contratação da mão de 

obra terceirizada foi a terceira mais citada e ressalta a importância de não se ter uma empresa 

privada intermediando essa mão de obra, tendo em vista que essa intermediação provoca a 

elevação dos custos em função dos valores pagos à empresa. Esse aspecto também é 

ressaltado nas palavras do entrevistado E8: “em meu entendimento, a mão de obra necessária 

à realização das atividades de apoio deveria ser contratada diretamente pela Administração 

Pública, por meio de processo seletivo simplificado, extinguindo-se a prática de contratação 

de empresas privadas para este fim, o que, obviamente, dependeria de legislação específica”.  

Já para o entrevistado E10 “a criação de uma empresa por parte do governo federal para 

contratar e gerir essa mão de obra terceirizada possibilitaria a redução dos custos uma vez 

que se reduziria o valor que a empresa recebe para gerir esses contratos”.      

           Outras ações, não menos importantes, foram citadas pelos entrevistados, mas 

apresentam pouca representatividade em termos de frequência quando consideradas no 

conjunto de respostas. 

           Importante salientar que as ações externas são aquelas que não dependem somente do 

Instituto para sua realização, mas que podem ser trabalhadas pelos órgãos de 



60 

 

representatividade dos Institutos Federais tais como CONIF e Forplan (Fórum de Pró-reitores 

de planejamento dos Institutos Federais) junto aos órgãos governamentais superiores.  

 Quando questionados com relação às possíveis ações de nível interno para melhorar a 

eficiência da gestão de terceirizados e seus impactos nos campi os gestores apresentaram as 

seguintes opiniões conforme tabela 9. 

Tabela 9 - Ações internas para melhoria da eficiência da gestão de terceirizados. 

  Frequência % ** 

Capacitação de servidores. 14 48% 

Unificação / Centralização dos processos licitatórios. 11 38% 

Planejamento das contratações. 7 24% 

Maior uso de Tecnologia. 6 21% 

Criação de manuais de procedimento. 4 14% 

Contratação por demanda de serviço, em vez de mão de obra com dedicação exclusiva. 3 10% 

 Criação de setor específico para a gestão e fiscalização de contratos. 2 7% 

 Fortalecer a seção de fiscalização de contratos. 2 7% 

 Maior valorização da seção de licitação, gestão e fiscalização de contratos. 2 7% 

 Criação de indicadores de desempenho, de forma a medir a produtividade dos serviços 

terceirizados. 
1 3% 

 Maior integração entre os setores de contratos dos campi e Reitoria. 1 3% 

 Padronização dos processos dentro do Instituto, com fluxos bem definidos desde a 

confecção da licitação até a fiscalização. 
1 3% 

 Participação em eventos externos ou elaboração de eventos internos referente ao tema tal 

como Seminário, Fóruns etc. 
1 3% 

 Política de Incentivos para servidores que assumam responsabilidades de gestão e 

fiscalização. 
1 3% 

 Utilização de ferramentas para gestão de contratos. 1 3% 

Não sabe. 3 10% 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

**O total pode ser superior a 100% tendo em vista que cada entrevistado pode citar mais de uma ação. 

 

Quatro ações internas foram citadas com maior frequência pelos entrevistados, sendo 

que três delas também foram citadas no referencial teórico e detalhadas no tópico “ações para 

melhoria da eficiência da gestão de terceirizados”, que são: capacitação de servidores, 

planejamento e maior uso de tecnologia, o que confirma a importância das mesmas em 

termos de melhoria da gestão de terceirizados. A capacitação, que aparece com a maior 

frequência de citação, é fundamental para a melhoria da gestão e fiscalização dos contratos, 

conforme se verifica nas palavras do entrevistado E3: “investir no servidor através de 

treinamentos é fundamental, de forma que os mesmos possam aperfeiçoar seus 

conhecimentos e aplicar nos processos de terceirização, evitando prejuízos futuros perante as 

empresas”. 
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  Já o planejamento é a base do sucesso de qualquer empresa, e precisa ser melhor 

realizado dentro do instituto conforme palavras do entrevistado E16: “internamente tem que 

se planejar melhor as ações. Se você tem certo objetivo a ser alcançado, tal como a 

elaboração de um contrato, se o mesmo não for bem planejado, acaba-se realizando um 

contrato fora dos padrões ideais, com um grau de dificuldade maior para se fiscalizar, não 

conseguindo dessa forma o melhor resultado para a gestão, e com o grau de segurança 

necessário para os servidores que vão atuar nele, e isso se aplica também, e principalmente, 

a questão da contratação dos serviços terceirizados”.  

Os entrevistados E12 e E7 também se ressentem de um melhor planejamento por parte 

da instituição. “Esse trabalho de planejamento do processo licitatório de forma mais efetiva, 

hoje eu só vejo na central de compras do governo federal. A administração tem que procurar 

meios de planejar melhor a sua contratação e de forma mais eficiente” (E12). “O Campus 

deve procurar evoluir constantemente as suas ações, planejar melhor baseando-se em fatos 

ocorridos, prevendo fatos futuros e estudando outras contratações de órgãos públicos para 

melhorar a sua contratação” (E7).  

Já a ação Tecnologia reveste-se de importância tendo em vista que é um dos principais 

meios de se obter uma maior produtividade na execução dos serviços, especialmente nas áreas 

de limpeza e vigilância, e principalmente quando aliada a um planejamento correto das ações. 

Na opinião do entrevistado E27: “Investir em tecnologia, com aquisição de equipamentos 

para melhoria da eficiência, para o setor de limpeza, otimiza a mão de obra, aumentando em 

grande proporção a capacidade produtiva da mesma. Para isso, necessita-se planejamento 

para definir qual tipo de equipamento a ser usado, onde será usado e qual a frequência de 

uso do mesmo”. Já para o entrevistado E1 “na parte de vigilância tem que se investir na 

questão do monitoramento eletrônico (investir em tecnologia), o monitoramento eletrônico 

tem que ser efetivo, mas tudo depende de um estudo, depende de um projeto”.   

A quarta ação, unificação/centralização dos processos licitatórios (que aparece com a 

segunda maior frequência de citação), reveste-se de importância, especialmente na 

contratação dos serviços comuns aos campi, tais como limpeza, recepção etc., apresentados na 

tabela 6, tendo em vista que hoje os diversos processos de contratação de mão de obra são 

realizados de forma individual por cada campus, gerando desperdício de tempo, mão de obra 

e recursos. O entrevistado E16 é defensor dessa unificação e afirma que “os processos de 

limpeza, por exemplo, todos os campi têm esse tipo de serviço, então, contratando-se dessa 

forma unificada, a tendência é você diminuir o custo, conseguir atrair empresas mais 

robustas e de maior qualidade no mercado”. O entrevistado E10 corrobora da mesma 
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opinião: “primeiro você já vai economizar lá no processo, na licitação e depois na gestão do 

contrato uma vez que ela vai ser centralizada. A fiscalização fica a cargo de cada campus. 

Com certeza vai reduzir custo e facilitar a gestão”. Já o entrevistado E12 concorda em parte: 

“a centralização dos processos poderia atrair empresas de melhor estrutura, mas acredito 

que não reduziria muito os custos”. 

          Outras ações internas, não menos importantes, foram citadas pelos entrevistados, mas 

apresentam pouca representatividade em termos de frequência quando consideradas no 

conjunto de respostas. 

          Cabe salientar que foram consideradas como ações internas aquelas que, a princípio, 

dependem somente da Instituição, por meio de um melhor planejamento das ações, visando 

melhorar a gestão de terceirizados e consequentemente uma redução nos custos do processo. 

 

A seguir os gestores foram questionados sobre quais os critérios utilizados para a 

definição do número de servidores terceirizados a serem contratados quando da elaboração do 

termo de referência para abertura do processo licitatório. Pelas respostas, percebe-se que os 

critérios são basicamente pela análise dos editais anteriores e/ou necessidade dos serviços e 

pela metragem quadrada de acordo com os padrões básicos definidos nas Instruções 

normativas do governo federal, conforme tabela 10. 

Tabela 10 - critérios para definição do número de servidores. 

CITAÇÕES Frequência % ** 

Baseado nos editais anteriores e/ou nas necessidades pelos serviços. 9 31% 

Metragem quadrada de acordo com os padrões básicos constantes nas IN’s do governo. 7 24% 

De acordo com os padrões básicos da Instrução normativa. 3 10% 

Por postos de trabalho. 3 10% 

Orçamento. É o máximo de servidores que se consegue contratar com os recursos 

existentes. 
2 7% 

Não souberam responder. 10 34% 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

**O total pode ser superior a 100% tendo em vista que cada entrevistado pode citar mais de um critério. 

 

Analisando-se a tabela 10, pode-se verificar que não existe, quando da definição dos 

critérios para contratação, um planejamento realizado com base em parâmetros, estipulados 

conforme a estrutura do campus, número de usuários e produtividade a ser atingida, ou seja, 

de acordo com as características e especificidades do campus contratante.  

Isso pode ser confirmado no depoimento do Entrevistado E3 quando afirma que “para 

a área de limpeza é com base na metragem quadrada, determinando o número mínimo de 

faxineiras para atender a demanda da instituição. As metragens foram estipuladas com base 
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nos padrões de referência da instrução normativa, não sendo feito um levantamento 

específico de acordo com as demandas do campus”. 

A situação prevalece a mesma para as demais contratações de acordo com o 

entrevistado E27: “nos demais tipos de serviços falta um parâmetro mais específico para se 

definir o número de servidores a serem contratos, sendo normalmente definido com base no 

estabelecido nos editais anteriores”. 

 

Em seguida foram perguntados se na opinião dos mesmos o modelo de contratação de 

mão de obra terceirizada deve mudar visando obter maior produtividade. Os gestores 

apresentaram as seguintes opiniões de mudanças conforme tabela 11. 

Tabela 11 - Mudanças no modelo de contratação visando maior produtividade. 

CITAÇÕES Frequência % ** 

Criação de parâmetros e mecanismos de controle e avaliação de desempenho/ 

produtividade. 
7 24% 

Contratação de serviços ao invés de pessoas de forma a se obter maior produtividade. 6 21% 

Não deve mudar. 4 14% 

Inclusão de novas tecnologias. 2 7% 

Maior fiscalização. 2 7% 

Adoção de medida de produtividade baseada em planejamento do campus e não apenas nas 

sugeridas pelas instruções normativas. 
1 3% 

Contratos mais flexíveis permitindo o remanejamento de postos de trabalho dentro de uma 

mesma área de atuação. 
1 3% 

Mudança na legislação adotando uma empresa pública específica para contratação dessa 

mão de obra. 
1 3% 

Não sabe. 6 21% 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

**O total pode ser superior a 100% tendo em vista que cada entrevistado pode citar mais de uma mudança. 

 

Dos pesquisados 24 % acreditam que a principal mudança para se obter uma maior 

produtividade seria a criação de parâmetros e mecanismos de controle e avaliação de 

desempenho/ produtividade, o que coaduna com a questão anterior onde foi apontada a 

inexistência de planejamento e parâmetros próprios para definição dos critérios de contratação 

de mão de obra terceirizada, bem como ressalta e confirma a importância da ação controle 

citada no item 2.3 do referencial teórico. 

Outra mudança com bastante representatividade entre os entrevistados foi a que se 

refere, quando possível, à contratação de serviços ao invés de pessoas, o que também traz à 

tona a necessidade de um maior planejamento por parte da instituição, conforme ressalta o 

entrevistado E21: “Hoje se terceiriza muita mão de obra. A instrução normativa, embora não 

esteja totalmente clara, é muito voltada à contratação de serviços e não de mão de obra. 

Quando nós terceirizamos mão de obra, temos que fazer todo esse trabalho de fiscalização, 



64 

 

de montar edital, verificar convenção coletiva de trabalho, enfim, isso gera um trabalho a 

mais. Creio que devemos terceirizar o serviço e não a mão de obra, mas isso demanda muito 

planejamento”. 

O entrevistado E16 demonstra ter o mesmo pensamento ao afirmar que em “alguns 

casos eu acho que poderia mudar não somente para aumentar a produtividade, mas também 

a segurança. Aqui nós temos um vício de contratar pessoas, mas deveríamos modernizar e 

tentar contratar só o serviço”. 

 

Em seguida os gestores foram questionados sobre quais os pontos críticos na gestão de 

contratos terceirizados e quais os requisitos (humanos e materiais) necessários à melhoria da 

gestão e fiscalização do contrato de terceirização de mão de obra no Campus/instituto. As 

respostas dos gestores são apresentadas nas tabelas 12 e 13.  

Tabela 12 - Pontos críticos na gestão de contratos terceirizados. 

Citações Frequência % 

Falta de funcionários para dedicação exclusiva à seção de fiscalização de contratos. 8 28% 

Falta de pessoal capacitado para gerir os contratos. 6 21% 

Complexidade da fiscalização das questões trabalhistas e sociais 2 7% 

Complexidade dos processos licitatórios de contratação de mão de obra. 2 7% 

Falta de padronização da gestão contratual entre os campi do Instituto. 2 7% 

Falta de planejamento da instituição, que vem desde o momento da solicitação da 

contratação até o processo final de fiscalização. 
2 7% 

O tempo e a quantidade de servidores demandada na gestão e fiscalização dos contratos 

devido ao considerável número de contratos e as especificidades de cada contrato em 

virtude da variedade de postos de trabalho 

2 7% 

Rotatividade de servidores que trabalham no setor.  2 7% 

Definição das atribuições de cada função que não está tão claro na IN 05, tipo quais as 

atribuições do gestor de contratos, do fiscal de contratos, uma vez que cada um faz uma 

leitura de acordo com o seu entendimento ou conveniência. 

1 3% 

Dificuldades em se encontrar pessoas dispostas a assumir a fiscalização de contratos 1 3% 

Falta de gratificação para as pessoas que trabalham na área administrativa. 1 3% 

Inexistência de um setor específico para gerir estes contratos 1 3% 

Não sabe. 7 24% 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

**O total pode ser superior a 100% tendo em vista que cada entrevistado pode citar mais de um ponto crítico. 
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Tabela 13 - requisitos (humanos e materiais) necessários à melhoria da gestão e fiscalização do contrato de 

terceirização de mão de obra no Campus/instituto. 

Citações Frequência % 

Capacitação de servidores. 12 41% 

Servidores específicos para trabalhar diretamente na gestão e fiscalização de contratos. 6 21% 

Criação do setor de contratos específico para gestão dos contratos. 5 17% 

Utilização de softwares como ferramentas de apoio a gestão e fiscalização dos contratos. 4 14% 

Melhoria da estrutura física tais como salas, computadores. 2 7% 

Padronização do fluxo dos processos. 1 3% 

Melhor planejamento da contratação dos serviços. 1 3% 

Mão de obra terceirizada qualificada e capacitada para realização do serviço. 1 3% 

Maior flexibilidade e habilidade para lidar com os terceirizados 1 3% 

Criação de parâmetros e mecanismos de avaliação e acompanhamento constante dos 

mesmos. 
1 3% 

Não sabe. 6 21% 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

**O total pode ser superior a 100% tendo em vista que cada entrevistado pode citar mais de um requisito. 

 

Pela análise das tabelas 12 e 13 constata-se que a melhoria da gestão e fiscalização de 

contratos de terceirização passa, sem dúvida alguma, por uma maior capacitação dos 

servidores que trabalham nos setores, bem como a disponibilização de servidores para 

trabalhar especificamente na gestão e fiscalização dos contratos, permitindo a criação de 

setores específicos para a gestão e fiscalização de contratos, de forma a realizar a gestão de 

forma mais eficiente, reduzindo os pontos críticos. 

 

Figura 9 - Existência no seu campus de algum manual de procedimentos para gestão e fiscalização de serviços 

terceirizados.  

 
Fonte: elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa 

73%

20%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Não Não sabe Sim

existe no seu campus algum manual de procedimentos para gestão e fiscalização de 

serviços terceirizados?



66 

 

Figura 10 - Importância do manual de procedimentos para gestão e fiscalização de serviços terceirizados.  

 
Fonte: elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa 

 

Com relação ao questionamento quanto a existência de um manual de procedimentos 

de gestão e sua importância para a instituição, analisando as figuras 9 e 10, para a grande 

maioria dos entrevistados, cerca de 73%, não existe na Instituição um manual de 

procedimentos para gestão de terceirizados e este mesmo percentual considera importante a 

existência de um manual por diversos motivos. Segundo o entrevistado E11 “não há manual, 

o serviço é prestado com referência na legislação e instruções normativas. O mesmo ainda 

acrescenta que “considera importante e útil a elaboração de um manual para orientar e 

nortear a gestão de serviços terceirizados”. 

A importância da elaboração de um manual de procedimentos para gestão de 

terceirizados também pode ser confirmada nas palavras do entrevistado E19 ao afirmar que 

“ainda não existe um Manual de Procedimentos, apenas orientações repassadas pela Reitoria 

do IF Sudeste MG, pela Gerência de Licitações e Contratos e pela equipe de Gestão de 

Contratos de acordo com a legislação vigente; O Manual de Procedimentos do órgão seria 

útil para orientar e também padronizar os procedimentos de contratação, gestão e 

fiscalização dos contratos de terceirização”. 

O entrevistado E21 também acha extremamente importante o manual, salientando 

inclusive que o mesmo poderia auxiliar na redução de custos: “Eu acho extremamente 

necessário porque a direção nomeia vários fiscais, gestores de contratos, e só faz a 

nomeação, não é feito nenhum treinamento. Você tendo um manual, você tendo uma 

normatização, simplesmente você pode já nomear e apontar que as responsabilidades estão 
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ali descritas. Então se você tiver de cobrar de algum fiscal, no dia de amanhã, se você tiver 

até de abrir um procedimento administrativo por falha de algum fiscal, você tem algum 

documento em que se balizar. Vê-se que esse manual funciona em vários órgãos, 

universidades, institutos federais, funciona e funciona muito bem. Então eu acho importante, 

e acho inclusive que deveriam fazer uma comissão para desenvolver este tipo de manual. Este 

manual poderia inclusive reduzir indiretamente os custos de terceirização”. 

Figura 11 - Conhecimento do percentual de impacto dos gastos com terceirização no orçamento da Instituição.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 

De acordo com a figura 11 a maioria dos gestores, cerca de 69% dos entrevistados tem 

conhecimento do impacto dos gastos com terceirização no orçamento da Instituição. 

Questionados em seguida sobre como você acha que esse impacto interfere na gestão da 

instituição, fica claro a preocupação dos mesmos com relação aos impactos da terceirização 

no orçamento da instituição e o quanto esse aspecto interfere na gestão da mesma. 

Segundo o entrevistado E19 “as despesas com terceirização consomem parte 

significativa do orçamento para custeio inviabilizando atendimento pleno a outras demandas 

que também são importantes para o funcionamento da instituição. Se não houver critérios 

para a contratação, as despesas de serviços terceirizados tendem a aumentar e terem um 

impacto cada vez maior no orçamento”. 

          Fica claro também que esse impacto interfere no desenvolvimento das atividades-fim da 

instituição, bem como a importância de se reduzir custos de terceirização de forma a se 

utilizar esses recursos nas atividades-fim. Segundo o entrevistado E3 “a terceirização hoje é a 

maior despesa do campus e o impacto da mesma no orçamento acaba refletindo 

negativamente nas atividades-fim da instituição, tais como bolsas de pesquisa, extensão, 

monitoria e estágio que são disponibilizadas aos alunos, uma vez que se acaba trabalhando 
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somente com o orçamento que sobra depois de retirados os recursos destinados a 

terceirização. Então se conseguíssemos reduzir os custos com terceirização sobraria mais 

recursos para se investir nessas atividades-fim”.   

Esse também é o entendimento do entrevistado E18 ao afirmar que “de todo 

orçamento de custeio da instituição, você já ter comprometido 60%, só para poder pagar 

mão de obra terceirizada, é um impacto muito grande. Porque nós deixamos de comprar 

muitos produtos para as aulas, deixamos de investir, enfim, deixamos de crescer o campus 

por ter uma folha de pagamento de mão de obra terceirizada tão grande”. 

O entrevistado E20 ressalta não só a interferência do impacto da mão de obra 

terceirizada na gestão da instituição, como também, fica claro em suas palavras, a 

dependência da instituição em relação a essa mão de obra: “Interfere muito, pois a mão de 

obra terceirizada, apesar de ser fundamental para o bom andamento das atividades do 

campus, compromete mais de 50% do nosso orçamento anual. Mesmo que não se aumente o 

quantitativo das contratações, o valor anual da despesa sempre aumenta, devido às 

repactuações dos salários, baseado nas convenções coletivas das classes, gerando um 

impacto automático no nosso recurso de custeio”. 

Com relação à pergunta de número 16 “quais as mudanças poderiam ser feitas para 

redução dos custos com terceirização?”, aqui se deve admitir, com base nas respostas dos 

gestores, que talvez tenha sido repetitiva dentro do contexto das demais perguntas, tendo em 

vista que a maioria dos gestores respondeu que já havia comentado anteriormente esse item. 

De qualquer forma, é importante ressaltar a opinião do entrevistado E24, que acaba 

unificando as demais respostas apresentadas pelos gestores a este questionamento. O mesmo 

salienta a importância de se buscar um planejamento dentro da atual realidade da instituição, 

de forma a evitar inclusive contratações indevidas e desnecessárias: “Acho que a principal 

mudança é a elaboração de um planejamento pela instituição, para ver a real demanda da 

mesma por essa mão de obra terceirizada, porque esse estudo não foi feito até hoje, e as 

contratações são feitas baseadas em dados passados, e talvez o serviço possa ser feito com 

menor número de pessoas do que o total contratado hoje. E como houve anos em que a 

instituição teve orçamentos maiores, talvez as instituições estejam um pouco fora da real 

necessidade e acabam abusando um pouco”. 

Após análise da pesquisa documental e análise de conteúdo das entrevistas transcritas, 

passa-se a aplicação do método para priorização das ações para melhoria da eficiência da 

gestão de terceirizados. 
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4.3 APLICAÇÃO DO MÉTODO AHP 

 

Segundo Colinn (2007), o primeiro passo para a modelagem de um problema decisório 

e estruturação do AHP, é a definição do objetivo da tomada de decisão ou objetivo global. 

Com base na questão problema e nos objetivos da pesquisa, definiu-se que o objetivo global 

do método AHP foi priorizar ações para a melhoria da eficiência da gestão de 

terceirizados. 

 Ressalta-se que a importância do processo de priorização das ações reside no fato de 

que dentro do rol das diversas ações existentes para a melhoria da eficiência da gestão de 

terceirizados, existem aquelas que serão mais importantes ou mais impactantes do ponto de 

vista dos gestores, além do fato da dificuldade em se implantar, ao mesmo tempo, todas as 

ações existentes, em função dos diversos aspectos que envolvem a aplicação das mesmas, tais 

como aspectos políticos, orçamentários, disponibilidade de pessoal e de tempo para aplicação, 

entre outras. Dessa forma, a priorização das ações fornece aos gestores um ranqueamento de 

quais ações poderiam contribuir de forma mais efetiva para a melhoria da eficiência da gestão 

de terceirizados, facilitando o processo de tomada de decisão sobre qual ação deve ser 

preferencial quando do processo de implantação das mesmas na instituição.  

Dessa forma, com base na aplicação do método AHP, fez-se, pelo corpo diretivo da 

instituição, uma priorização das ações gerenciais para melhoria da eficiência da gestão de 

terceirizados, e, por consequência, a validação das ações no âmbito da instituição.  

Definido o objetivo global, o segundo passo é a definição dos critérios e subcritérios 

da estrutura. Com base na pesquisa bibliográfica e nos dados levantados nas entrevistas junto 

aos gestores, foram definidas as ações prioritárias que poderão contribuir para a melhoria da 

eficiência da gestão de terceirizados e que foram usadas como critérios e subcritérios na 

composição da estrutura hierárquica do AHP para auxiliar na consecução do objetivo global. 

As regras aplicadas para seleção das ações que integraram a estrutura hierárquica do AHP 

foram:  

- Utilização de todas as ações encontradas na literatura, tendo em vista que foram originadas 

de pesquisas científicas realizadas e;  

- Utilização das ações citadas, por pelo menos 20 % dos entrevistados, quando da realização 

das entrevistas aplicadas aos gestores, sendo que, dentro desses 20%, deveriam estar 

representantes de pelo menos 50% dos campi do instituto que participaram da pesquisa, de 

forma que as ações escolhidas tenham representatividade junto à instituição pesquisada. 
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  Com base nessas regras, foram definidos 2 critérios e 10 subcritérios que comporão a 

estrutura da matriz hierárquica do AHP, conforme quadro 5, de forma a atingir o objeto 

global.  

O quadro 5, como dito anteriormente, é resultado das ações que foram levantadas com 

base no referencial teórico apresentado no presente estudo, bem como das ações encontradas 

quando da análise de conteúdo das entrevistas realizadas junto aos gestores da instituição, e 

que foram listadas em ordem aleatória no referido quadro. As ações foram categorizadas pelos 

critérios ações internas e ações externas e a seguir organizadas numa estrutura hierárquica de 

forma a serem priorizadas, de acordo com a opinião dos dirigentes do instituto, tanto em 

relação aos critérios como os subcritérios. 

Quadro 5 - Critérios e subcritérios que serão usados na matriz. 

Critérios 

1. Ações Internas 

2. Ações Externas 

Subcritérios das Ações Internas 

1. Planejamento 

2. Controle 

3. Unificação/centralização dos processos licitatórios 

4. Capacitação  

5. Tecnologia 

6. Manuais e Normas 

Subcritérios das Ações Externas 

1. Criação de nova carreira para contratação via CLT. 

2. Inclusão de indicadores sobre terceirização na matriz orçamentária do CONIF. 

3. Criação de empresa de gestão de terceirizados pelo governo federal. 

4. Concurso para contratação de servidores específicos para a seção de gestão e fiscalização de contratos. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Definidos o objetivo global, critérios e subcritérios a serem utilizados, elaborou-se a 

modelagem da estrutura hierárquica do problema com base no método AHP conforme figura 

12. 
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Figura 12 - Estrutura Hierárquica da Matriz AHP. 

 

Importante ressaltar que o método AHP auxilia no processo de tomada de decisão para 

escolha de alternativas, porém, na presente pesquisa, a abordagem abrangeu somente até a 

priorização dos subcritérios, tendo em visto que o objetivo é priorizar ações para melhoria da 

eficiência da gestão de terceirizados.  

Além disso, deve-se destacar que hoje não existe nenhum projeto dentro da instituição 

que envolva os critérios e subcritérios apresentados e que possam servir como alternativa para 

atingir o objetivo global. 

Após a modelagem do problema, o próximo passo foi fazer uma comparação par a par 

e avaliar as preferências em relação a cada elemento de decisão em um dado nível de 

hierarquia, de forma a especificar a importância dos fatores de decisão em cada um dos níveis 

de hierarquia de acordo com a opinião do tomador de decisão. Para isso, após definidos os 

critérios e subcritérios, utilizou-se a escala fundamental de números absolutos definida por 

Saaty (2008), ou escala numérica de 1 a 9 apresentada no quadro 9 - apêndice D.  
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Para esta comparação par a par aplicou-se, aos tomadores de decisão, questionário 

individual (apêndice b) contendo os critérios e subcritérios a serem comparados, de forma a se 

obter o grau de preferência dos mesmos para cada critério e subcritérios analisados.    

Também realizou-se, por parte do pesquisador, uma explicação do que representa cada ação 

que estaria sendo avaliada, bem como a forma de preenchimento do questionário, de forma a 

não suscitar dúvidas aos gestores quando da realização da análise. 

Após a comparação par a par de cada critério e subcritérios pelos gestores 

respondentes do questionário, foram definidas as prioridades relativas dos mesmos para cada 

critério e subcritérios analisados, bem como o grau de consistência das análises. Para a 

construção desses cálculos foi utilizado o sistema computacional IPÊ 1.0, conforme 

metodologia adotada. Este sistema possibilita o desenvolvimento e implementação de 

modelos de auxílio multicritério à decisão, fundamentados no Método de Análise Hierárquica 

(AHP). 

A partir das prioridades geradas com o auxílio do software, em relação a cada critério 

e subcritério, checou-se a consistência das análises em função do valor do quociente de 

consistência (QC). Consistência implica que o tomador de decisão fez um julgamento 

coerente referente às comparações par a par. Verificou-se que 6 análises apresentaram 

inconsistência acima de 0,1, que é a considerada aceitável pelo método. Diante disso, 

solicitou-se aos gestores que revissem suas análises de modo a se encontrar a consistência 

devida, o que foi prontamente aceito, refazendo-se as mesmas de forma a tornarem-se 

consistentes. 

Sanadas as inconsistências e após comparação par a par, apresenta-se o resultado com 

as prioridades relativas definidas pelos gestores, para cada critério e subcritérios definidos na 

matriz hierárquica, de acordo com os dados apresentados pelo software IPÊ 1.0.  

A tabela 14 apresenta o resultado com os pesos definidos por cada gestor para os 

critérios “ação interna” e “ação externa”, bem como a média aritmética dos pesos das 

mesmas. 
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Tabela 14 - Peso dos critérios definidos na matriz hierárquica AHP. 

PESO DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NA MATRIZ HIERÁRQUICA 

ESPECIALISTA AÇÃO INTERNA AÇÃO EXTERNA 

GESTOR 1 0,857 0,143 

GESTOR 2 0,875 0,125 

GESTOR 3 0,750 0,250 

GESTOR 4 0,750 0,250 

GESTOR 5 0,750 0,250 

GESTOR 6 0,500 0,500 

GESTOR 7 0,667 0,333 

GESTOR 8 0,750 0,250 

GESTOR 9 0,250 0,750 

GESTOR 10 0,250 0,750 

GESTOR 11 0,750 0,250 

GESTOR 12 0,333 0,667 

GESTOR 13 0,800 0,200 

GESTOR 14 0,500 0,500 

TOTAL 8,782 5,218 

Média do Peso dos Critérios 0,627 0,373 

   

Consistência Média das Analises 0,0000 * 

Fonte: Elaborada pelo autor 

* Importante salientar que, segundo Taha (2008), uma matriz 2 x 2 é sempre consistente. 

 

Pela análise dos dados da tabela 14 percebe-se que a ação interna apresenta peso 

maior, sendo, portanto, prioritária em relação à ação externa, na opinião dos gestores, quando 

analisadas de forma isolada. 

Logicamente não se pode afirmar com precisão os motivos da escolha por parte dos 

gestores, mas acredita-se que o fato da implantação das ações internas depender única e 

exclusivamente de aspectos relacionados à gestão da instituição, possa ter sido relevante no 

momento de tomada de decisão por parte dos mesmos e da escolha das ações internas como 

prioritárias em relação às externas. O fato de as ações externas dependerem de atuação 

governamental para serem implementadas, e em alguns casos de mudanças na legislação, 

apresentando, portanto, um grau de dificuldade maior para sua implementação, pode ter sido 

levado em conta pelos gestores quando do processo de priorização das ações.   
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A tabela 15 apresenta o resultado com os pesos definidos por cada gestor, para cada 

subcritério, referente às ações internas da matriz hierárquica AHP, bem como a média 

aritmética dos pesos das mesmas e a consistência média das análises. 

Tabela 15 - Peso dos subcritérios referentes às ações internas da matriz hierárquica AHP. 

PESO DOS SUBCRITÉRIOS REFERENTES AS AÇÕES INTERNAS 

ESPECIALISTA PLANEJAMENTO CONTROLE UNIFICAÇÃO CAPACITAÇAO TECNOLOGIA MANUAIS 

GESTOR 1 0,442 0,294 0,072 0,088 0,063 0,040 

GESTOR 2 0,141 0,17 0,046 0,044 0,201 0,398 

GESTOR 3 0,381 0,194 0,138 0,226 0,035 0,027 

GESTOR 4 0,342 0,266 0,082 0,145 0,103 0,061 

GESTOR 5 0,154 0,107 0,155 0,058 0,311 0,215 

GESTOR 6 0,149 0,143 0,059 0,258 0,205 0,186 

GESTOR 7 0,160 0,116 0,144 0,276 0,160 0,144 

GESTOR 8 0,244 0,144 0,218 0,222 0,042 0,150 

GESTOR 9 0,231 0,144 0,176 0,223 0,145 0,081 

GESTOR 10 0,263 0,160 0,168 0,243 0,093 0,073 

GESTOR 11 0,202 0,405 0,073 0,202 0,045 0,073 

GESTOR 12 0,353 0,353 0,100 0,069 0,055 0,072 

GESTOR 13 0,130 0,234 0,261 0,238 0,097 0,039 

GESTOR 14 0,106 0,203 0,248 0,049 0,103 0,291 

TOTAL 3,298 2,933 1,94 2,341 1,658 1,850 

Média do Peso 

dos Subcritérios  
0,236 0,209 0,139 0,167 0,118 0,132 

 
Consistência média das análises 0,059 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Pela análise da tabela 15 percebe-se que, quando analisadas isoladamente, as ações 

internas Planejamento e Controle, possuem, na opinião dos gestores, o maior peso, seguido na 

ordem de classificação pelas ações Capacitação, Unificação, Manuais e Tecnologia. As 

análises apresentam consistência média de 0,059, estando, portanto dentro do limite aceitável 

pelo método. 

A importância dada pelos gestores às ações de Planejamento e Controle, que foram 

consideradas como prioritárias pelos mesmos, assim como o fato de serem usadas de forma 

integrada, encontra respaldo também na literatura.  

De acordo com Borges e De Araújo (2001), O planejamento constitui uma ferramenta 

de gestão essencial na definição do futuro da organização, bem como de alternativas possíveis 

para o alcance de seus objetivos, sendo de vital importância, particularmente pelo fato  

demonstrar ao gestor não somente as demandas e capacidades internas, mas especialmente as 
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condições para o processo de tomada de decisão, de forma a maximizar a utilização dos 

recursos. 

 Já o controle é um instrumento gerencial eficaz e fundamental para garantir o alcance 

dos objetivos organizacionais, tendo em vista a necessidade de a organização avaliar como os 

recursos estão sendo empregados, de forma a contribuir para a melhoria da competitividade 

da organização e a consecução das estratégias. A atividade de controle deve estar entre as 

preocupações dos gestores das organizações, uma vez que o planejamento de forma isolada, 

por melhor que seja o mesmo, não assegurará o alcance dos objetivos a serem alcançados. 

(BALBINOT E RESKE FILHO, 2005). 

 A seguir, a tabela 16 apresenta o resultado com os pesos definidos por cada gestor, 

para cada subcritério, referente às ações externas da matriz hierárquica AHP, bem como a 

média aritmética dos pesos das mesmas e a consistência média das análises. 

Tabela 16 - Peso dos subcritérios referentes às ações externas da matriz hierárquica AHP. 

PESO DOS SUBCRITÉRIOS REFERENTES AS AÇÕES EXTERNAS 

ESPECIALISTA NOVA 

CARREIRA 

INCLUSÃO DE 

INDICADORES 

CRIAÇÃO DE EMPRESA 

DE GESTÃO 

CONCURSO 

GESTOR 1 0,150 0,046 0,332 0,472 

GESTOR 2 0,307 0,061 0,571 0,061 

GESTOR 3 0,181 0,045 0,455 0,320 

GESTOR 4 0,099 0,099 0,334 0,468 

GESTOR 5 0,380 0,292 0,115 0,213 

GESTOR 6 0,060 0,219 0,204 0,517 

GESTOR 7 0,117 0,484 0,231 0,168 

GESTOR 8 0,174 0,155 0,617 0,053 

GESTOR 9 0,484 0,168 0,231 0,117 

GESTOR 10 0,506 0,165 0,115 0,214 

GESTOR 11 0,158 0,050 0,158 0,635 

GESTOR 12 0,192 0,242 0,325 0,242 

GESTOR 13 0,056 0,144 0,711 0,088 

GESTOR 14 0,256 0,474 0,155 0,115 

TOTAL 3,120 2,644 4,554 3,683 

Média do Peso 

dos Subcritérios  
0,223 0,189 0,325 0,263 

 
Consistência média das análises 0,061 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Pela análise da tabela 16 percebe-se que, quando analisadas isoladamente, a ação 

externa “Criação de empresa de gestão de terceirizados pelo governo federal” possui, na 

opinião dos gestores, o maior peso, seguido na ordem de classificação pelas ações “Concurso, 

Nova carreira para contratação via CLT e Inclusão de indicadores na matriz orçamentária do 

CONFI”. As análises apresentam consistência média de 0,061, estando, portanto, dentro do 

limite aceitável pelo método. 

Acredita-se que o fato da ação “criação de empresa de gestão de terceirizados pelo 

governo federal” e “criação de nova carreira para contratação via CLT”, terem sido 

classificadas em primeiro e terceiro lugar respectivamente, na ordem de prioridade dos 

gestores, referente às ações externas, deve-se, principalmente, ao fato delas eliminarem a 

presença da empresa privada de gestão de terceirizados, para intermediação da contratação 

dessa mão de obra, o que consequentemente poderia acarretar uma diminuição da carga de 

trabalho referente à gestão e fiscalização dos contratos que gera custos indiretos, assim como 

uma redução de custos em função dos valores pagos a empresa terceirizada para gestão desses 

serviços. 

De acordo com Pacheco (2015) o processo de terceirização de mão de obra com 

intermediação de empresa privada, apresenta, além do custo explícito nas planilhas, custos 

intangíveis tais como o gerenciamento do processo de contratação, fiscalização e aferição dos 

serviços prestados. E estes custos ainda que não mensuráveis, são crescentes ao longo do 

tempo. Também destaca-se como distorção verificada nessa natureza de contratação a 

diferença entre o valor bruto total desembolsado, pela administração, com o cargo, e o valor 

do salário bruto efetivamente recebido pelo funcionário. 

Ainda de acordo com o autor, outros problemas encontrados nessa natureza de 

contratação são possíveis ações judiciais envolvendo a administração pública, bem como a 

antecipação na planilha de custos da empresa de eventuais ocorrências hipotéticas, tais como 

demissões etc., com base apenas no histórico particular das empresas terceirizadas e muitas 

vezes sem nenhum acompanhamento de sua efetivação, ocasionando a elevação dos custos de 

contratação (PACHECO, 2015). 

Com base nas tabelas 14, 15 e 16, definiu-se o vetor (peso) das prioridades relativas 

dos gestores para cada critério e subcritério que serão usados para a definição das prioridades 

compostas dos gestores em relação às ações para melhoria da eficiência da gestão de 

terceirizados conforme tabela 17. 
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Tabela 17 - Vetor (peso) de prioridades relativas. 

 Ações Vetor de Prioridade Nível 1 Vetor de Prioridade Nível 2 

Critério Ação Interna 0,627  

Subcritério Planejamento  0,236 

Subcritério  Controle  0,209 

Subcritério Unificação/Centralização  0,139 

Subcritério Capacitação  0,167 

Subcritério Tecnologia  0,118 

Subcritério Manuais  0,132 

 

Critério Ação Externa 0,373  

Subcritério Nova Carreira  0,223 

Subcritério Inclusão de Indicadores  0,189 

Subcritério Empresa de Gestão  0,325 

Subcritério Concurso  0,263 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Com base nos dados da tabela 17 determinou-se a importância de cada 

critério/subcritério em relação ao objetivo global, calculando-se as prioridades compostas dos 

níveis hierárquicos existentes. Para isso multiplicou-se os vetores de prioridades relativas dos 

níveis hierárquicos 1 e 2, conforme tabela 18, de modo a obter a melhor decisão para o 

objetivo do problema. 

Tabela 18 - Vetores de prioridades compostas. 

AÇÕES Vetor de Nível 1 * Vetor de Nível 2 
Prioridade Composta 

(VN1*VN2) 

Ação Interna Planejamento 0,627* 0,236 0,148 

Ação Interna Controle 0,627*0,209 0,131 

Ação Interna Unificação /Centralização 0,627*0,139 0,087 

Ação Interna Capacitação 0,627*0,167 0,105 

Ação Interna Tecnologia 0,627*0,118 0,074 

Ação Interna Manuais 0,627*0,132 0,082 

   

Ação Externa Nova Carreira 0,373* 0,223 0,083 

Ação Externa Inclusão de Indicadores Matriz 0,373*0,189 0,070 

Ação Externa Criação Empresa de Gestão 0,373*0,325 0,121 

Ação Externa Concurso 0,373*0,263 0,098 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.3.1 CLASSIFICAÇÃO PRIORITÁRIA DAS AÇÕES 

 

Este tópico apresenta a classificação geral das ações, tendo como base a combinação 

dos pesos dos critérios e subcritérios que compuseram a matriz hierárquica AHP. 

A partir do objetivo global da matriz hierárquica, priorizar ações para a melhoria da 

eficiência da gestão de terceirizados, e com base no cálculo das prioridades compostas da 

tabela 18, pode se definir o ranqueamento das preferências dos gestores referente às ações 

para melhoria da eficiência da gestão de terceirizados conforme figura 13.  

Figura 13 - Ações para melhoria da eficiência da gestão de terceirizados em ordem prioritária dos gestores. 

Fonte: Elaborado pelo autor. (AI) Ação Interna.  (AE) Ação Externa.  

Após aplicação do método AHP e com base nos resultados da figura 13 percebe-se que 

a ação interna planejamento foi escolhida pelos tomadores de decisão como sendo a ação 

prioritária para a melhoria da eficiência da gestão de terceirizados, seguida pela ação interna 

controle. A ação externa criação de empresa de gestão por parte do governo federal foi a 

terceira colocada na classificação geral, mas aparece em primeiro lugar quando levamos em 

consideração somente as ações externas, sendo acompanhada pela ação interna capacitação 

que aparece na quarta colocação. Em seguida temos, na ordem de classificação, a ação externa 

concurso, ação interna unificação dos processos, ação externa nova carreira via CLT, ação 

interna manuais, ação interna tecnologia e por último a ação externa inclusão de indicadores 

na matriz Conif de acordo com a opinião dos tomadores de decisão. 
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4.4 PERCENTUAL DE REDUÇÃO DAS AÇÕES GERENCIAIS APRESENTADAS 

COMO BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO. 

 

Após priorização das ações gerenciais para a melhoria da eficiência da gestão de 

terceirizados, levantou-se junto aos gestores da instituição o percentual de redução de custos 

que cada ação poderia apresentar se devidamente aplicada. Para este levantamento aplicou-se 

questionário individual (apêndice c), de forma a se obter o percentual de redução para cada 

ação na opinião dos mesmos.  As ações foram agrupadas nos gráficos de acordo com o grau 

de homogeneidade dos resultados das avaliações feitas pelos gestores de forma a facilitar o 

entendimento. Os resultados são apresentados a seguir:  

 

Figura 14 - Percentual de redução das ações Planejamento, Controle, Unificação, Tecnologia e Inclusão de 

Indicadores. 

 
 Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Pela análise da figura 14 percebe-se que há um consenso entre os especialistas com 

relação ao percentual de redução das ações Planejamento e Controle, primeira e segunda 

colocadas na prioridade dos mesmos, bem como das ações unificação/centralização dos 

processos, Tecnologia e Inclusão de indicadores sobre terceirização na matriz Conif. A ação 

planejamento, de acordo com cerca de 82% dos gestores pode apresentar um percentual de 

redução em torno de 1 a 20 %, sendo 36% de (1 a 10%) e 46% de (11 a 20%). Já a ação 

controle, de acordo com 91% dos gestores, pode apresentar um percentual de redução também 
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em torno de 1 a 20%, sendo 36% de (1 a 10%) e 55% de (11 a 20%).  Já as ações Inclusão de 

Indicadores, Unificação/centralização dos processos e Tecnologia, de acordo com, 

respectivamente, 82%, 82% e 73% dos gestores, pode apresentar um percentual de redução 

também em torno de 1 a 20%. Uma parcela menor, 18% no caso da ação Planejamento, e 9% 

no caso das ações Controle, Tecnologia, Unificação/centralização dos processos e Inclusão de 

Indicadores ainda acreditam que as referidas ações possam apresentar um percentual entre 21 

a 30% na redução dos custos se devidamente aplicadas. É importante ressaltar que o mesmo 

consenso existente quando da definição das ações prioritárias referente a primeira e segunda 

colocadas, também houve quando da definição do percentual de redução que as duas ações 

possam apresentar. Já no caso das ações Unificação/centralização dos processos, Tecnologia e 

Inclusão de indicadores, embora não tenham ficado entre as primeiras classificadas quando da 

priorização por parte dos gestores, apresentam, na opinião dos mesmos, um percentual de 

redução semelhante as duas primeiras colocadas,  o que nos leva a acreditar que talvez não 

tenha sido levado em consideração apenas o percentual de redução que as ações possam 

proporcionar,  quando da priorização feita pelos gestores, mas também outros aspectos tais 

como dificuldade na implantação, investimento a ser realizado, disponibilidade de pessoal, 

entre outros. 

 

Figura 15 - Percentual de redução das ações capacitação, concurso e elaboração de manuais.

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Com relação às ações capacitação de servidores, concurso e manuais, percebe-se pela 

análise da figura 15 que existe uma coesão entre os gestores (64%, 55% e 55% 

respectivamente) que as mesmas apresentam um percentual de redução de 1 a 10% se 

devidamente aplicadas. Importante ressaltar que para 27% dos gestores a ação concurso e a 

ação manuais pode não apresentar nenhuma redução se aplicada. 

 

Figura 16 - Percentual de redução de custo das ações Criação de Empresa de Gestão e Nova Carreira Via CLT. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Já a ação Criação de empresa de gestão, terceira classificada na pesquisa na ordem de 

prioridade e a ação criação de nova carreira via CLT, não apresentam, conforme figura 16, 
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de redução maiores que as duas ações citadas, podendo atingir patamares superiores a 21 % 

de redução na opinião de 54% dos especialistas. Embora apresente um patamar maior de 

redução, talvez pese, quando da priorização por parte dos gestores, o fato de ela ser uma ação 

externa e apresentar uma complexidade maior para sua implementação em função de 

depender da ação dos órgãos governamentais superiores.  
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um percentual de redução alto na opinião dos gestores, essa ação tem como fator principal 

afastar a figura da empresa privada intermediando junto à administração pública a contratação 

de mão de obra, assim como a ação criação de empresa de gestão, e por isso talvez tenha sido 

preterida pelos gestores, em detrimento dessa, quando da priorização das ações. 

A figura 17 apresenta de forma consolidada o percentual de redução de todas as ações 

para melhoria da eficiência da gestão de terceirizados, de forma a demonstrar e se comparar a 

representatividade de cada uma nos percentuais de redução que foram citados pelos gestores. 

Pela análise da figura 17 percebe-se que o percentual de redução das ações, na maioria dos 

casos, se concentra nas faixas percentuais de 1 a 10% e 11 a 20% de acordo com a opinião 

dos gestores. 

 

Figura 17 - Percentual de redução de custos das ações consolidado. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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5. BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO 

 

Com base no arcabouço teórico apresentado ao longo do estudo, bem como da 

pesquisa documental, entrevistas junto aos gestores da instituição e aplicação do método AHP 

pode-se responder ao problema de pesquisa: Quais as ações prioritárias de gestão 

poderiam auxiliar na redução de custos de terceirização no orçamento da instituição?, 

bem como atender ao objetivo específico 4: Formular boas práticas de gestão para apoio à 

tomada de decisão, visando melhorar a eficiência da gestão de terceirizados e reduzir seu 

impacto no orçamento da instituição, e submetê-las a avaliação dos gestores da instituição. 

Nesse sentido o presente capítulo tem por objetivo propor um conjunto de boas 

práticas de gestão baseadas em 10 ações gerenciais, sendo 6 internas e 4 externas, que 

servirão de apoio aos gestores da instituição no processo de tomada de decisão referente a 

melhoria da eficiência da gestão de terceirizados, bem como da possível redução de custos do 

processo de terceirização e seu impacto no orçamento da instituição, sem prejuízo à qualidade 

dos serviços prestados. Cabe reforçar que o recurso orçamentário que não for aplicado em 

gastos com terceirização de mão de obra, pode ser realocado e aplicado nas atividades-fim da 

instituição, tais como ensino, pesquisa e extensão, bem como melhoria da infraestrutura da 

mesma. 

O conjunto de ações gerenciais será apresentado de forma detalhada e na ordem de 

prioridade atribuída pelos gestores quando da aplicação do método AHP. Importante salientar 

que o detalhamento dessas ações foi feito com base em levantamentos realizados junto aos 

diversos gestores da instituição, quando da realização de entrevistas para coleta de dados para 

essa pesquisa, bem como com base no referencial teórico apresentado na seção 2, e no 

entendimento do problema por parte do pesquisador. 

As ações internas são aquelas que dependem somente da gestão do Instituto para 

serem efetivadas, enquanto as externas são aquelas que dependem dos órgãos representativos 

tais como CONIF e órgãos governamentais para serem efetivadas tendo em vista sua maior 

complexidade. 
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5.1 BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO PARA A MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA 

GESTÃO DE TERCEIRIZADOS  

 

 1ª - Ação Interna Planejamento 

 

Esta ação refere-se a: 

 

• Planejamento das tarefas a serem realizadas e descrição detalhada das atividades. 

As Instituições mais eficientes caracterizam-se por mudanças mais expressivas das atividades 

(principalmente no caso de serviços de limpeza), tais como eliminação de tarefas e a redução 

de frequências e periodicidades, bem com uma descrição mais detalhada das tarefas e 

atividades do que a estabelecida nas instruções normativas, sem com isso reduzir a qualidade 

dos serviços prestados. Essas instituições realizam planejamento e desenvolvem estudos de 

forma a adaptar a metodologia de referência prevista na instrução normativa às 

especificidades de suas demandas e a realidade do ambiente das instituições, ao invés de 

simplesmente utilizarem e copiarem as rotinas padronizadas, conseguindo com isso reduzir 

seus custos. 

 

• Planejamento da produtividade a ser adotada nas contratações das atividades 

As instituições de referência, que apresentam maior eficiência econômica, adotam índices de 

produtividade maiores do que os definidos de forma padronizada nas referências normativas, 

pois possuem visão gerencial e focam no planejamento dos serviços de forma detalhada, 

levando-se conta planejamento, tecnologia, experiência, projeto do prédio, número de 

usuários de acordo com suas necessidades, ao invés de simplesmente replicar os parâmetros 

de produtividade normativo, constituindo essa, a principal razão para que seus padrões sejam 

diferenciados e com produtividades bem maiores em relação aos padrões nacionais. 

 

• Mudanças na forma de contratação de mão de obra. Contratação de serviços em vez de 

postos de trabalho. 

Mudança na forma de contratação de mão de obra, deixando de seguir o modelo de 

contratação por postos de trabalho e passando a contemplar a aquisição do serviço. No 

modelo de contratação por serviços, a mão de obra, os materiais, ferramentas, maquinário e 

deslocamento do profissional são de responsabilidade da empresa contratada. Essa 

modalidade de contratação oferece uma maior garantia de que o serviço será executado. A 
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alteração na forma de contratação pode gerar economia de recursos para a instituição, pois 

nessa nova modalidade de contratação, há a expectativa de que haja um ganho de eficiência 

na prestação dos serviços. A contratação de serviços poderá permitir um ganho de 

produtividade e consequentemente haverá uma economia de recursos públicos que poderá ser 

revertida em investimentos nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, que são as atividades-fim 

da instituição. 

 

• Aprimoramento dos critérios de contratação de serviços de segurança e capacitação. 

O aprimoramento da eficiência na prestação de serviços de segurança numa instituição 

pública passa pela necessidade de uma maior escolaridade por parte do profissional de 

vigilância, do que a exigida por lei, e um perfil dinâmico, voltado para o aperfeiçoamento 

pessoal e profissional. Dessa forma torna-se essencial a contratação de um profissional, com 

no mínimo o 2º grau completo e a identificação de um perfil proativo quando da seleção do 

funcionário a ser contratado. Outro aspecto que contribui para a melhoria da eficiência dos 

serviços de vigilância é o acesso a cursos de capacitação e/ou qualificação por parte dos 

profissionais que atuam no setor, permitindo aliar teoria à prática e uma melhor aplicação 

desta prática nas instalações e situações vivenciadas dentro do órgão. 

 

2ª – Ação Interna Controle 

 

Esta ação refere-se a: 

• Criação de Indicadores internos de desempenho para monitorar desde o planejamento até a 

execução das atividades. Uma das diretrizes que se pode destacar como diferencial nos 

contratos bem-sucedidos de terceirização é a adoção de indicadores de desempenho, 

estabelecendo-se um monitoramento constante dos mesmos, por meio de uma gestão ativa por 

parte da contratante. A ausência de indicadores de desempenho é por si só, uma forte 

indicação de ineficiência nas organizações governamentais, ao passo que sua utilização 

sistemática demonstra por parte da instituição o compromisso com resultados e o valor do 

dinheiro público, bem como pode se constituir num instrumento de grande relevância nos 

processos de mudança organizacional. O estabelecimento de medidas de desempenho 

contribui para a redução de custos, reduz o desperdício ao passo que ajuda identificar 

atividades que não agregam valor ao usuário e servem de subsídio para a melhoria dos 

processos de gestão. 
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3ª - Ação externa Criação de empresa para gestão de terceirizados pelo governo federal 

 

Esta ação refere-se a: 

• Criação por parte do governo de uma empresa exclusiva para contratação de mão de obra 

terceirizada no âmbito do governo federal, de forma que essa mão de obra fosse contratada 

diretamente pela Administração Pública, por meio de processo seletivo simplificado. A 

empresa criada pelo governo ficaria responsável por contratar e gerir toda essa mão de obra 

terceirizada necessária às instituições, extinguindo-se a prática de contratação de empresas 

privadas para esse fim, o que possibilitaria uma redução de custos para a instituição tendo em 

vista que se reduziria os valores a serem pagos a empresa responsável por gerir esses 

contratos, assim como uma garantia maior ao funcionário terceirizado. Importante ressaltar 

que seria mantida a autonomia de gestão das instituições no tocante a necessidade de mão de 

obra a ser contratada, assim como do gerenciamento do trabalho dessa mão de obra dentro da 

instituição. 

Com a alteração da legislação e criação de mecanismos de forma a se contemplar as 

especificidades de mão de obra inerentes às diversas áreas de formação das instituições, tais 

como campus agrícola e campus industrial, assim como de determinadas regiões, as 

instituições teriam mais autonomia para contratar e gerir essa mão de obra terceirizada, sem a 

intermediação da empresa privada prestadora de serviços. 

O fato de se ter uma empresa privada, com fins lucrativos, intermediando essa contratação 

como ocorre nos dias atuais, além de ser mais oneroso, ainda representa um risco para a 

instituição, tendo em vista que a qualquer momento pode-se ocorrer problemas contratuais e a 

instituição ter que rescindir o contrato ou a empresa falir, fazendo com que a instituição fique 

sem a mão de obra terceirizada, mesmo que tenha realizado uma fiscalização eficiente. 

Ressalta-se que a gestão do processo de contratação, bem como a gestão dos encargos sociais 

pagos aos funcionários terceirizados estará concentrada no governo federal, o que poderá 

implicar em concentração de poder no mesmo e uma possível dissipação de autonomia das 

instituições com relação a estes aspectos.  

 

4ª – Ação Interna Capacitação de Servidores 

 

Esta ação refere-se a: 

• Capacitação do pessoal envolvido na gestão e fiscalização de processos. A simples 

nomeação de pessoas para gestão e controle das atividades tem se tornado medida incipiente 
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para melhoria da eficiência dos serviços terceirizados, uma vez que, em termos gerais, as 

mesmas não têm pleno conhecimento das responsabilidades e encargos referentes às 

atividades a elas atribuídas. Dessa forma, torna-se primordial que as instituições ofereçam as 

ferramentas necessárias para que se exerça com eficiência a gestão desses serviços, e a 

capacitação, é sem dúvida, umas das principais ferramentas para o bom desempenho das 

funções, devendo ser tratada como prioridade pela Instituição. A falta de capacitação e 

qualificação traz como consequência, o crescimento do número de ações judiciais, 

culminado na corresponsabilização das instituições por questões trabalhistas relacionadas 

aos funcionários terceirizados, o que tem acarretado prejuízos financeiros relevantes. 

• Criação de grupos de discussão ou fóruns de debates 

A criação destes grupos ou fóruns de discussão/debates favorece as dinâmicas de 

aprendizagem, estimulando a aprendizagem contínua no ambiente de trabalho, bem como 

permite a transferência de conhecimento técnico e o desenvolvimento da competência dos 

profissionais, trazendo melhorias no processo de fiscalização com o intuito de garantir 

eficiência e melhor utilização dos recursos em organizações públicas. 

 

5ª - Ação Externa Liberação de concurso para contratação de servidores específicos 

para gestão e fiscalização de contratos. 

 

Esta ação refere-se a: 

• A liberação de concurso público para contratação de novos servidores para compor o quadro 

da instituição, específicos para trabalhar na gestão e fiscalização de contratos, permitirá a 

instituição montar equipes de acompanhamento do processo de gestão e fiscalização de mão 

de obra terceirizada, possibilitando a redução de custos por meio de uma gestão mais 

eficiente, tendo em vista que a parte administrativa envolve diversos servidores, e o servidor 

não só exerce a fiscalização de contratos, mas diversas outras atividades inerentes a seu cargo. 

Hoje a maioria das pessoas envolvidas no processo tem outras atribuições além de fiscalizar 

contratos. Então a liberação de servidores específicos para as áreas de gestão e fiscalização de 

contratos permitiria a montagem de equipes de planejamento, fiscalização, contratos, 

possibilitando uma gestão e fiscalização mais eficiente. 
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6ª – Ação Interna Unificação/Centralização dos processos de contratação de serviços 

terceirizados de todos os campi 

 

Esta ação refere-se a: 

• Hoje no IF Sudeste MG cada campus realiza seu processo de contratação de mão de obra 

terceirizada individualmente. Com a centralização/unificação dos processos de contratação de 

mão de obra terceirizada, irá se trabalhar numa dimensão maior de contratados, e à medida 

que se trabalha nessa dimensão maior aumenta-se a competitividade da instituição 

contratante, possibilitando uma contratação com custos menores e ao mesmo tempo podendo 

atrair empresas mais robustas, mais conceituadas, mais idôneas e de maior qualidade no 

mercado.  Dessa forma tem-se um trabalho mais amplo por estar atendendo mais unidades, 

mas também se tem uma redução de esforço à medida que se cada unidade realiza um 

processo isoladamente, cada uma teria a sua responsabilidade pontual, ao contrário do 

processo unificado onde essa responsabilidade seria compartilhada. A contratação dentro 

desse modelo pode viabilizar um aumento de eficiência, melhoria de qualidade e redução da 

carga de trabalho em cima do servidor. Hoje no Instituto 10 campi realizam processos de 

contratação de mão de obra terceirizada, mais as ações posteriores, tipo renovação de contrato 

etc., e essas contratações são realizadas individualmente. Mas se o instituto começa a fazer 

isso centralizadamente no mesmo esforço de trabalho, mas com 90% menos de dedicação, 

porque os outros 9 não vão estar atuando diretamente em cima dessa contratação, gera-se um 

ganho de escala considerável, em termos de elaboração de termo de referência, apreciação 

jurídica, e gestão contratual em si. A gestão contratual, se ela é descentralizada, são 10 

unidades tratando dez vezes da mesma coisa de maneira separada. E, além disso, essa 

centralização poderia liberar diversos servidores para trabalhar em outros setores.  

 

7ª - Ação Externa Criação de nova carreira para serviços de apoio 

 

Esta ação refere-se a: 

Contratação de mão de obra terceirizada via CLT, para as funções de apoio a administração, 

uma vez que essa opção de contratação seria menos dispendiosa e com custos bem menores 

para o erário, uma vez que eliminaria o papel das empresas privadas de prestação de serviços 

para intermediação dessa contratação, e tendo em vista que uma parte considerável do valor 

gasto com a contratação dessa mão de obra refere-se a encargos pagos à empresa 

intermediária. Este modelo alternativo de contratação via CLT, que seria realizado de forma 
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direta pela instituição, sem a intermediação de empresas privadas, traria economicidade para a 

administração como um todo. Ressalta-se a importância da atuação dos órgãos de 

representatividade das instituições junto aos órgãos governamentais superiores, tendo em vista 

a necessidade de mudança na legislação por parte do governo federal para que essa alternativa 

de contratação seja efetivamente disponibilizada à administração pública.  

 

8ª – Ação Interna Elaborações de manuais e normas de orientação 

 

Esta ação refere-se a: 

• É importantíssimo o conhecimento, por parte das pessoas responsáveis pela gestão dos 

serviços terceirizados, de todas as normas e procedimentos legais necessários para gerir com 

eficiência os referidos serviços, de forma a garantir o equilíbrio econômico-financeiro da 

contratação, identificar eventuais falhas da empresa contratada e adotar procedimentos de 

forma a evitar que a instituição seja responsabilizada subsidiariamente. Nesse sentido, 

ressalta-se a importância da elaboração de manuais de orientação que sejam compostos dos 

conteúdos principais referentes ao tema em questão, de forma que os gestores/fiscais de 

contratos tenham pleno conhecimento das normas e procedimentos aplicáveis ao tema, 

aprimorando os mecanismos de acompanhamento, possibilitando uma gestão mais eficiente 

dos processos e evitando prejuízos financeiros vultosos para a administração. Procedimentos 

de controle visam monitorar mais sistematicamente os contratos de serviços terceirizados, 

garantindo a excelência da qualidade da prestação de serviços e efetividade na aplicação dos 

recursos públicos. A elaboração e disponibilização pelo órgão público de um manual ou 

cartilha de orientação é uma ação perfeitamente viável, de baixo custo e de alto impacto. 

 

9ª – Ação Interna Tecnologia 

 

Esta ação refere-se a: 

• Utilização de equipamentos modernos e com tecnologia avançada. O uso de tecnologia e 

equipamentos, que comprovadamente aumentam a produtividade, faz que as instituições 

obtenham significativos ganhos de eficiência. Equipamentos modernos e tecnologias 

avançadas tais como aspirador de pó portátil para bibliotecas, kit para limpeza de vidros, 

conjunto mop pó e mop água, e máquinas especiais tais como lavadora automática de pisos 

elétrica e varredeira de pisos, aumentam em muito a produtividade em relação às limpezas 

tradicionais. Também na área de vigilância, o uso de câmeras de segurança, sensores e 
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alarmes contribui para a melhoria da eficiência do setor de vigilância e uma redução nos 

custos com mão de obra terceirizada.  

 

10ª – Ação Externa Inclusão de indicadores sobre terceirização na matriz CONIF 

 

Esta ação refere-se a: 

• A inclusão de indicadores sobre terceirização na matriz orçamentária passa por uma 

discussão no CONIF de um novo modelo de distribuição de recursos para as unidades da rede 

federal, ou seja, uma nova configuração da matriz orçamentária, com a criação de uma 

variável que retrate o gasto com terceirização para que o modelo possa ser mais justo com 

aquelas unidades em que o gasto com terceirização consome mais ou menos partes do 

orçamento em função de suas características. A criação de indicadores de eficiência 

relacionados a gastos com terceirização ajudará na demonstração de qual é o gasto ótimo para 

cada unidade em relação a terceirização, considerando as características do campus e as suas 

necessidades, bem como propiciaria também subsídios para ações de gestão dos dirigentes 

máximos da Instituição referentes às políticas internas de distribuição de recursos, políticas de 

definição da matriz orçamentária e políticas governamentais junto aos órgãos superiores. 

  

Com base no conjunto de ações gerenciais para a melhoria da eficiência da gestão de 

terceirizados apresentadas acima, elaborou-se um Plano de Ação Estruturado (quadro 6), 

visando auxiliar aos gestores no processo de implantação das referidas ações. O Plano de 

Ação é uma ferramenta de gestão muito utilizada para planejamento e acompanhamento de 

atividades necessárias para o alcance de um resultado desejado. Para elaboração do referido 

plano foi usada a técnica 5W2H, que de acordo com Nakagawa (2016) é uma técnica simples 

e bastante utilizada na elaboração de planos de ação, auxiliando a tomada de decisão sobre os 

principais elementos do plano. Ainda de acordo com o autor a técnica consiste basicamente na 

resposta a 7 perguntas: O que (What) deve ser feito? Por que (Why) deve ser implementado? 

Quem (Who) é o responsável pela ação? Onde (Where) deve ser executado? Quando (When) 

deve ser implementado? Como (How) deve ser conduzido? E Quanto (How much) vai custar 

a implementação?  

Ressalta-se que para este trabalho foi utilizado como “How much” o percentual de 

redução de custos que cada ação pode proporcionar de acordo com a opinião dos 

gestores/especialistas apresentados no tópico 4.4. 
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Quadro 6 - Plano de Ação Estruturado - Ações para melhoria da eficiência da gestão de terceirizados.  

Objetivo: Implantar Ações para Melhoria da Eficiência da Gestão de Terceirizados nas Instituições 

O que? Por que? Quem? Onde? Quando? Como? * Quanto? 

Planejamento •Identificar os pontos fortes e de melhoria. 

• selecionar os meios mais eficazes para 

obtenção dos fins programados. 

•Aplicar os recursos disponíveis com a 

máxima eficiência.  

•Reduzir custos operacionais. 

•Aumentar a produtividade. 

•Priorizar os investimentos 

•Melhor visão das variáveis que impactam 

o negócio. 

•É responsabilidade dos gestores públicos 

planejar adequadamente suas 

contratações. 

 

 

 

 

Direção Geral, 

Diretoria 

Administrativa e 

Diretoria de 

Desenvolvimento 

Institucional em 

conjunto com suas 

equipes. 

IF Sudeste 

MG. 

Período 

Contínuo. 
•Definir a produtividade a ser adotada nas 

contratações das atividades focando no 

planejamento dos serviços de forma 

detalhada, levando-se conta planejamento, 

tecnologia, experiência, projeto do prédio e 

número de usuários de acordo com suas 

necessidades, ao invés de simplesmente 

replicar os parâmetros de produtividade 

normativos. 

•Eliminar tarefas a serem realizadas, reduzir 

frequências e periodicidades, e descrever de 

forma mais detalhada do que a estabelecida 

nas instruções normativas, as tarefas e 

atividades a serem realizadas (principalmente 

no caso de serviços de limpeza). Com base em 

planejamento e desenvolvimento de estudos 

adaptar os normativos de referência à 

especificidade das demandas e a realidade do 

ambiente da instituição. 

• Mudar a forma de contratação de mão de 

obra, deixando de seguir o modelo de 

contratação por postos de trabalho e passando a 

contemplar a aquisição do serviço. No modelo 

de contratação por serviços, a mão de obra, os 

materiais, ferramentas, maquinário e 

deslocamento do profissional são de 

responsabilidade da empresa contratada. Essa 

modalidade de contratação oferece uma maior 

garantia de que o serviço será executado. 

•Aprimorar os critérios de contratação de 

serviços de segurança, aprimorando a eficiência 

na prestação dos serviços por meio da 

contratação de profissional com no mínimo o 2º 

grau completo e com perfil dinâmico e 

proativo, além do acesso a cursos de 

Percentual 

médio de 

Redução de 

custos de 1 a 

20% de acordo 

com os 

especialistas. 
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capacitação e/ou qualificação por parte dos 

profissionais que atuam no setor, permitindo 

aliar teoria à prática e uma melhor aplicação 

desta prática nas instalações e situações 

vivenciadas dentro do órgão. 

Controle -  

Criação de 

Indicadores 

internos de 

desempenho  

• •Monitorar desde o planejamento até a 

execução das atividades 

• •Melhorar a gestão dos processos e 

redução de custos em função do maior 

controle. 

•Ampla visão holística do processo com 

informações disponíveis para a melhoria 

do processo de tomada de decisão. 

• •Disponibilizar Informações ao gestor 

sobre cada etapa do processo de gestão 

dos serviços de forma a realizar correções 

e acertos necessários. 

Direção Geral, 

Diretoria 

Administrativa e 

Diretoria de 

Desenvolvimento 

Institucional em 

conjunto com suas 

equipes. 

IF Sudeste 

MG 

Período 

Contínuo 
•Definir quais os processos a serem 

monitorados, de preferência aqueles que 

agregam mais valor aos produtos.  

•Definir os principais indicadores de 

desempenho referente aos serviços 

terceirizados, tais como indicadores 

estratégicos, de produtividade, de qualidade, 

operacionais, entre outros. 

•Definir metas para os indicadores para 

acompanhamento dos resultados.  

 •Acompanhar os resultados dos indicadores 

para elaboração de análises e ações corretivas, 

com base em dados concretos, quando do não 

alcance das metas estabelecidas. 

• •Reunir a equipe envolvida para sanar dúvidas 

e aperfeiçoar o processo. 

Percentual 

médio de 

Redução de 

custos de 1 a 

20% de acordo 

com os 

especialistas. 

Criação de 

empresa para 

gestão de 

terceirizados 

pelo governo 

federal 

•Contratar e gerir toda mão de obra 

terceirizada necessária às instituições, 

extinguindo-se a prática de contratação de 

empresas privadas para esse fim, 

possibilitando redução de custos para a 

instituição tendo em vista que se reduziria 

os valores a serem pagos a empresa 

responsável por gerir esses contratos, 

assim como uma garantia maior ao 

funcionário terceirizado.  

•Maior autonomia das instituições para 

contratar e gerir essa mão de obra 

terceirizada, sem a intermediação da 

empresa privada prestadora de serviços. 

Órgãos de 

representatividade 

da Instituição 

(CONIF) e órgãos 

governamentais 

superiores 

CONIF e 

Governo 

Federal 

A 

programar 
•Atuar junto aos órgãos governamentais 

superiores, por intermédio dos órgãos de 

representatividade da Instituição (CONIF), 

demonstrando a importância e necessidade da 

ação para redução dos custos de terceirização, 

para que essa alternativa de contratação seja 

efetivamente disponibilizada à administração 

pública por meio de alteração na legislação. 

•Alterar a legislação para contratação de mão 

de obra terceirizada no âmbito do governo 

federal, de forma que essa mão de obra fosse 

contratada diretamente pela empresa de gestão, 

por meio de processo seletivo simplificado. 

•Criar mecanismos para contemplar as 

especificidades de mão de obra inerentes às 

diversas áreas de formação das instituições, tais 

como campus agrícola e campus industrial, 

Percentual 

médio de 

Redução de 

custos de 21 a 

30% de acordo 

com os 

especialistas. 
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assim como de determinadas regiões. 

Capacitação •Promover e maximizar competências 

profissionais e pessoais para as tarefas de 

trabalho. 

•Agregar aprendizagem para o 

colaborador de forma a melhorar o 

desempenho imediato no cargo visando à 

melhoria dos processos de gestão e uma 

consequente redução de custos dos 

mesmos. 

•Considerada uma das principais 

ferramentas para o bom desempenho das 

funções, devendo ser tratada como 

prioridade pela Instituição. 

•A falta de capacitação e qualificação 

traz como consequência, o crescimento 

do número de ações judiciais, culminado 

na corresponsabilização das instituições 

por questões trabalhistas relacionadas 

aos funcionários terceirizados, o que tem 

acarretado prejuízos financeiros 

relevantes. 

Direção Geral, 

Diretoria 

Administrativa e 

Diretoria de 

Gestão de Pessoas 

em conjunto com 

suas equipes. 

IF Sudeste 

MG 

Período 

Contínuo 
•Levantar as principais carências e definir as 

necessidades de capacitação levando-se em 

consideração aspectos tais como metas da 

instituição, competências a serem 

desenvolvidas, problemas a serem eliminados e 

resultados esperados.  

•Desenvolver o plano de capacitação definindo 

quais pessoas necessitam ser treinadas, 

conteúdo do treinamento, orçamento para 

capacitação, entre outros. 

•Executar o programa de capacitação conforme 

planejado.  

•Avaliar os resultados do treinamento em 

relação à consecução das metas da organização. 

Percentual 

médio de 

Redução de 

custos de 1 a 

10% de acordo 

com os 

especialistas. 

Concurso 

Contratar 

servidores 

específicos 

para trabalhar 

na gestão e 

fiscalização 

de contratos 

•Permitir a instituição construir equipes de 

acompanhamento do processo de gestão e 

fiscalização de mão de obra terceirizada, 

possibilitando a redução de custos por 

meio de uma gestão mais eficiente, tendo 

em vista que a parte administrativa 

envolve diversos servidores, e o servidor 

não só exerce a fiscalização de contratos, 

mas diversas outras atividades inerentes a 

seu cargo. 

 

 

 
 

Órgãos de 

representatividade 

da Instituição 

(CONIF) e órgãos 

governamentais 

superiores 

CONIF e 

Governo 

Federal 

A 

programar 
•Atuar junto aos órgãos governamentais 

superiores, por intermédio dos órgãos de 

representatividade da Instituição (CONIF), 

buscando a liberação de concurso público para 

contratação de novos servidores específicos 

para trabalhar na gestão e fiscalização de 

contratos.  

Percentual 

médio de 

Redução de 

custos de 1 a 

10% de acordo 

com os 

especialistas. 
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Unificação/ 

Centralização 

dos processos 

de contratação 

de serviços 

terceirizados 

de todos os 

campi 

•Trabalhar numa dimensão maior de 

contratados e aumentar a competitividade 

da instituição contratante. 

•Possibilitar contratação com custos 

menores e ao mesmo tempo podendo 

atrair empresas mais robustas, mais 

conceituadas, mais idôneas e de maior 

qualidade no mercado.    

•Proporcionar redução do número de 

licitações, número de contratos e, 

consequentemente, redução da carga de 

trabalho. 

Reitor, Pró-Reitor 

de Administração, 

Direção Geral dos 

campi, Diretorias 

de Administração 

dos campi e 

equipe. 

IF Sudeste 

MG 

Período 

Contínuo 
•Definir quais serviços são comuns aos campi e 

que podem ser contratados de forma unificada. 

•Definir o contingente de pessoal necessário 

para a realização dos processos de contratação 

de forma centralizada. 

•Definir um cronograma para contratação dos 

serviços. 

•Levantar a necessidade de mão de obra 

terceirizada de cada campus e repassá-la ao 

órgão centralizador. 

•Realizar o processo licitatório para contratação 

dos referidos serviços. 

Percentual 

médio de 

Redução de 

custos de 1 a 

20% de acordo 

com os 

especialistas. 

Criação de 

nova carreira 

para serviços 

de apoio. 

 

•Eliminar o papel das empresas privadas 

de prestação de serviços para 

intermediação dessa contratação, tornando 

a contratação menos dispendiosa e com 

custos bem menores para o erário, tendo 

em vista que uma parte considerável do 

valor gasto com a contratação dessa mão 

de obra refere-se a encargos pagos à 

empresa intermediária.  

•Contratar via CLT, de forma direta pela 

instituição, sem a intermediação de 

empresas privadas, trazendo 

economicidade para a administração como 

um todo, uma vez que o salário pago de 

fato ao trabalhador terceirizado é muito 

inferior ao que é repassado à empresa 

privada de terceirização. 

Órgãos de 

representatividade 

da Instituição 

(CONIF) e órgãos 

governamentais 

superiores 

CONIF e 

Governo 

Federal 

A 

programar 
•Atuar junto aos órgãos governamentais 

superiores, por intermédio dos órgãos de 

representatividade da Instituição (CONIF), de 

forma a demonstrar a importância e 

necessidade da ação para redução dos custos de 

terceirização, para que essa alternativa de 

contratação seja efetivamente disponibilizada à 

administração pública por meio de alteração na 

legislação.  

•Alterar a legislação por parte do governo 

federal de forma a permitir a contração dessa 

mão de obra via CLT.  

Percentual 

médio de 

Redução de 

custos de 11 a 

20% de acordo 

com os 

especialistas. 

Elaboração 

 de manuais  

e normas de 

orientação 

•Conhecer normas e procedimentos legais 

necessários para gerir com eficiência os 

serviços terceirizados, visando garantir o 

equilíbrio econômico-financeiro da 

contratação.  

•Aprimorar os mecanismos de 

acompanhamento possibilitando uma 

gestão mais eficiente dos processos e 

evitando prejuízos financeiros vultosos 

Pró-Reitor de 

Administração, 

Direção Geral dos 

campi, Diretorias 

de Administração 

dos campi e 

equipe. 

IF Sudeste 

MG 

Período 

Contínuo 
•Mapear e coletar dados e informações sobre os 

processos por meio de entrevistas e análise 

documental. 

•Definir os conteúdos e normativos 

relacionados à atividade mapeada. 

•Esboçar/modelar o manual. 

•Validar o manual junto aos responsáveis para 

garantir a veracidade dos procedimentos 

operacionais descritos. 

Percentual 

médio de 

Redução de 

custos de 1 a 

10% de acordo 

com os 

especialistas. 
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para a administração, e de que a mesma 

seja responsabilizada subsidiariamente. 

•Garantir a excelência da qualidade da 

prestação de serviços e efetividade na 

aplicação dos recursos públicos. 

•Instrumento de treinamento e reciclagem 

do conhecimento institucional. 

•Aplicar treinamento dos instrumentos 

normativos às equipes de trabalho. 

•Implantar o manual. 

 

 

 

Tecnologia •Aumentar a produtividade, obtendo 

significativos ganhos de eficiência, uma 

vez que equipamentos modernos e 

tecnologias avançadas aumentam em 

muito a produtividade em relação às 

limpezas tradicionais.  

•Na área de vigilância, o uso de câmeras 

de segurança, sensores e alarmes contribui 

para a melhoria da eficiência do setor de 

vigilância e uma redução nos custos com 

mão de obra terceirizada.  

Direção Geral, 

Diretoria 

Administrativa e 

Diretoria de 

Desenvolvimento 

Institucional em 

conjunto com suas 

equipes. 

IF Sudeste 

MG 

Período 

Contínuo 
•Identificar as tecnologias que se aplicam às 

especificidades dos campi do IF Sudeste MG 

nas áreas de limpeza, vigilância etc. 

•Levantar os custos de investimento para 

aquisição das tecnologias definidas como 

adequadas para a Instituição. 

•Adquirir o equipamento ou incluir o mesmo 

quando da elaboração do termo de referência 

que compõe o processo licitatório para 

contratação da empresa terceirizada. 

• Treinar o pessoal responsável pelo uso do 

equipamento de forma a se aproveitar mais 

efetivamente os benefícios oferecidos pelo 

mesmo. 

Percentual 

médio de 

Redução de 

custos de 1 a 

20% de acordo 

com os 

especialistas. 

Inclusão de 

indicadores 

sobre 

terceirização 

na matriz 

CONIF 

•Demonstrar qual é o gasto ótimo para 

cada unidade em relação a terceirização, 

considerando as características do campus 

e as suas necessidades, bem como 

propiciar subsídios para ações de gestão 

dos dirigentes máximos da Instituição 

referentes às políticas internas de 

distribuição de recursos, políticas de 

definição da matriz orçamentária e 

políticas governamentais junto aos órgãos 

superiores. 

Órgãos de 

representatividade 

da Instituição 

(CONIF e 

FORPLAN) e 

órgãos 

governamentais 

superiores. 

CONIF, 

FORPLAN 

e Governo 

Federal. 

A 

programar. 
•Discutir no CONIF E FORPLAN um novo 

modelo de distribuição de recursos para as 

unidades da rede federal, ou seja, uma nova 

configuração da matriz orçamentária, com a 

criação de uma variável/indicador que retrate o 

gasto com terceirização, para que o modelo 

possa ser mais justo com aquelas unidades em 

que o gasto com terceirização consome mais ou 

menos partes do orçamento em função de suas 

características. 

•Apresentar o novo modelo aos órgãos 

superiores do governo federal para discussão e 

aprovação. 

Percentual 

médio de 

Redução de 

custos de 1 a 

20% de acordo 

com os 

especialistas. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa.   

*Ressalta-se que para este trabalho foi utilizado como “How much” o percentual de redução de custos que cada ação pode proporcionar de acordo com a opinião dos 

gestores/especialistas. Ressalta-se também que se todas as ações forem aplicadas não terá redução proporcional ao somatório dos percentuais.



96 

 

5.2 RESULTADOS PRÁTICOS DAS AÇÕES  

  

A utilização das ações apresentadas, seja de forma individual, e principalmente em 

conjunto, podem gerar uma redução de custos nos processos de terceirização, bem como 

reduzir o impacto no orçamento das instituições e auxiliar os gestores no processo de tomada 

de decisão. 

Procurando demonstrar de forma prática as possíveis melhorias com a realização de 

algumas dessas ações, apresentam-se dados de pesquisa realizada por Santos (2014), onde se 

demonstra de forma clara o quanto a ação planejamento, primeira colocada na preferência dos 

gestores, combinada com outras ações tais como maior uso de tecnologia, podem influenciar 

diretamente nos custos dos serviços terceirizados.  

A pesquisa, que teve como objetivo específico avaliar o potencial de economia pela 

alteração de padrões de desempenho nos serviços terceirizados de limpeza das universidades, 

traz um comparativo entre as universidades mais eficientes e as menos eficientes referentes 

aos custos de contratação de serviços de limpeza. A pesquisa analisou 41 universidades, sendo 

selecionadas para análise e comparativo as 5 unidades mais eficientes, ou seja, com menor 

indicador de custo de limpeza por metro quadrado e que seriam benchmark da pesquisa, e as 5 

unidades menos eficientes, com maior indicador de custo. 

Comparando os custos por metro quadrado das universidades selecionadas, a 

Universidade Federal de Lavras, melhor classificada na pesquisa, apresentou um custo 

médio/m2/ano, sem perda de qualidade nos serviços de limpeza prestados, cerca de 220% 

menor que a Fund. Univ. Federal de Rondônia (UNIR), a menos eficiente da pesquisa. 

Acrescenta-se ainda que o custo médio das 5 primeiras classificadas (unidades benchmark) foi 

132% menor que o custo médio das 5 piores unidades.  Ressalta-se ainda que, se todas as 

instituições avaliadas trabalhassem dentro do padrão de eficiência da UFLA, o potencial de 

redução de custos seria de R$ 1,5 bilhões em 5 anos (SANTOS 2014). 

Para se verificar o que foi determinante para as diferenças dos custos de limpeza por 

metro quadrado apresentadas, comparou-se, para cada uma das 10 instituições selecionadas 

para análise, os parâmetros, critérios e especificações utilizados como referência nos 

processos licitatórios para a contratação dos serviços de limpeza. O ano de análise foi 2013 

(SANTOS, 2014). 

Com base nas análises feitas por Santos (2014) as licitações apresentam estrutura 

similar em termos gerais, uma vez que seguem a mesma legislação e normas que regem as 
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contratações no setor público brasileiro. O critério de julgamento da empresa vencedora da 

licitação é o menor preço global, com contratos formalizados inicialmente para 12 meses com 

possibilidade de renovações sucessivas até por 60 meses. A exigência de uniformes e 

equipamentos de proteção individual também é um aspecto comum em todas as contratações 

analisadas. 

Porém, se apresentam semelhança quanto à forma e o conteúdo, os editais apresentam 

também diferenças, em especial quanto ao detalhamento dos serviços a serem realizados, 

obrigações, tarefas e atividades a serem observadas pela contratada, os mecanismos e métodos 

de fiscalização, especificação de materiais e equipamentos a serem fornecidos.  

A primeira análise a ser feita com relação às diferenças apontadas pela pesquisa entre 

os critérios utilizados pelas empresas benchmark em relação às menos eficientes refere-se a 

obrigações, tarefas e atividades.  

A instrução normativa nº 2/20086 (substituída pela IN 5/2017) descreve de forma 

genérica as tarefas a serem realizadas, a periodicidade e a frequência de limpeza para cada 

área estabelecida na contratação. Todas as instituições analisadas aplicam de maneira geral as 

descrições estabelecidas na norma, porém o grupo de instituições mais eficientes estabelece 

alterações significativas em relação ao padrão normativo, enquanto as instituições menos 

eficientes simplesmente copiam os padrões estabelecidos na Instrução Normativa quando de 

suas contratações. 

O Segundo aspecto analisado é com relação às produtividades que foram adotadas nas 

contratações realizadas pelas universidades pesquisadas. 

De acordo com Santos (2014) o que se vê de forma geral nas instituições menos 

eficientes é basicamente a cópia dos padrões normativos, sem nenhuma crítica e adaptação à 

sua realidade, muitas vezes para facilitar e simplificar a montagem do processo licitatório, ou 

ainda, por falta de visão gerencial no que diz respeito a importância do planejamento 

adequado das contratações, principalmente em função de seu peso nas despesas de custeio.  

Contextualizando em números os padrões de produtividade utilizados pelas 

instituições, segundo Santos (2014) enquanto as instituições menos eficientes adotam como 

padrão de produtividade os 600 m² estabelecidos na norma para área interna, as instituições 

benchmark adotam padrões de produtividade de 950 a 1200 m² para área interna, assim como 

padrões superiores a estes para os casos de áreas de circulação, almoxarifados, galpões etc. 

O terceiro aspecto analisado é com relação a especificação de materiais e 

equipamentos a serem fornecidos. 
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Segundo Santos (2014) o uso de tecnologia e equipamentos, que comprovadamente 

aumentam a produtividade, ajuda em parte a explicar os índices de produtividade conseguidos 

pelas instituições mais eficientes e sua liderança na eficiência de custo por metro quadrado, 

uma vez que as instituições podem obter significativos ganhos de eficiência com o emprego 

de técnicas, materiais, insumos e equipamentos especializados. 

5.3 COMPARATIVO EDITAIS IF SUDESTE MG X BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO 

 

Procurando fazer um comparativo das contratações realizadas pelo IF Sudeste MG em 

relação às boas práticas de gestão propostas no capítulo 5, e em relação às instituições 

consideradas mais eficientes em termos de contratação na pesquisa realizada por Santos 

(2014), fez-se o levantamento dos dados de alguns editais de contratação de mão de obra 

terceirizada, que foram realizados pelos diversos campi do IF Sudeste MG. Foram escolhidos 

para análise os editais referentes a contratação de mão de obra de limpeza e conservação, 

tendo em vista que é um serviço comum a todos os campi do instituto e representa uma das 

categorias de maior gasto para a instituição em relação à mão de obra terceirizada. Os editais 

são de livre acesso ao público e estão disponibilizados no site www.comprasnet.gov.br.  

Foram analisados os editais referentes aos pregões eletrônicos 03/2012, 01/2014, 

7/2014, 22/2014, 5/2015, 5/2017 (campus 1), e 5/2017 (campus 2), uma vez que foram os 

editais encontrados quando à época do levantamento de dados e que foram realizados com 

base na mesma instrução normativa.  

  Com base nas boas práticas de gestão apresentadas no capítulo 5, foram analisados os 

aspectos referentes à: 

• Planejamento das tarefas a serem realizadas e descrição detalhada das atividades. 

• Planejamento da produtividade a ser adotada nas contratações das atividades. 

• Tecnologia - Utilização de equipamentos modernos e com tecnologia avançada. 

Foram escolhidos esses aspectos tendo em vista que são mais plausíveis de serem mensurados 

e demonstrados de maneira mais concreta. As demais ações não foram analisadas neste 

contexto tendo em vista que algumas são ações externas, não podendo ser mensuradas na 

presente análise e as demais ações internas não estão diretamente ligadas ao corpo dos editais 

tais como (capacitação, elaboração de manuais e unificação dos processos). Já com referência 

a ação controle, não foi encontrado nenhum tópico que fale sobre ela quando da análise dos 

editais e nem ficou claro a existência da mesma em algum outro documento, não sendo, 

portanto, levada em consideração quando da análise, a fim de evitar distorções. 
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 O primeiro item analisado nos pregões foi o planejamento das tarefas a serem 

realizadas e descrição detalhada das atividades e os resultados encontrados são apresentados 

no quadro 7. 

Quadro 7 - Análise dos pregões quanto ao planejamento das tarefas a serem realizadas. 

Classificação dos pregões de acordo com as boas práticas 

Item: Planejamento das tarefas a serem realizadas e descrição detalhada das atividades. 

 

Pregões 

 

Instituições Consideradas Eficientes 

 

Outras Instituições 

 

 Instituições mais eficientes caracterizam-

se por mudanças mais expressivas das 

atividades, tais como eliminação de tarefas 

e a redução de frequências e 

periodicidades, bem com uma descrição 

mais detalhada das tarefas e atividades do 

que a estabelecida nas instruções 

normativas, sem com isso reduzir a 

qualidade dos serviços prestados. Essas 

instituições realizam planejamento e 

desenvolvem estudos de forma a adaptar a 

metodologia de referência prevista na 

instrução normativa às especificidades de 

suas demandas e a realidade do ambiente 

das instituições, ao invés de simplesmente 

utilizarem e copiarem as rotinas 

padronizadas. 

As instituições menos eficientes simplesmente 

copiam as tarefas e a periodicidade das mesmas 

com base nos padrões estabelecidos na 

Instrução Normativa quando de suas 

contratações. 

 

 

Pregão 3/2012 

 A descrição dos serviços seguiu integralmente, 

com mínimas alterações, os padrões básicos 

estabelecidos na instrução normativa, 

praticamente sem nenhuma adaptação às 

realidades da Instituição. 

Pregão 1/2014 

 A descrição dos serviços seguiu integralmente 

os padrões básicos estabelecidos na instrução 

normativa, sem nenhuma adaptação às 

realidades da Instituição. 

Pregão 7/2014 

 A descrição dos serviços seguiu integralmente 

os padrões básicos estabelecidos na instrução 

normativa, sem nenhuma adaptação às 

realidades da Instituição. 

Pregão 22/2014 

 A descrição dos serviços seguiu integralmente 

os padrões básicos estabelecidos na instrução 

normativa, sem nenhuma adaptação às 

realidades da Instituição. 

Pregão 5/2015 

 A descrição dos serviços seguiu integralmente 

os padrões básicos estabelecidos na instrução 

normativa, sem nenhuma adaptação às 

realidades da Instituição. 

 

Pregão 5/2017 – 

Campus 1. 

 

 A descrição dos serviços seguiu integralmente 

os padrões básicos estabelecidos na instrução 

normativa, sem nenhuma adaptação às 

realidades da Instituição. 

Pregão 5/2017 – 

Campus 2. 

 A descrição dos serviços seguiu integralmente 

os padrões básicos estabelecidos na instrução 

normativa, sem nenhuma adaptação às 

realidades da Instituição. 

Fonte: elaborada pelo autor 
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Pela análise do quadro 7 percebe-se que todos os editais, sem exceção, seguiram os 

padrões básicos estabelecidos na instrução normativa, sem nenhuma adaptação à realidade da 

instituição. Ou seja, não se realizou planejamento e estudos buscando adaptar a metodologia 

de referência às especificidades de suas demandas e à realidade das instituições, como 

recomendam as boas práticas de gestão demonstradas no capítulo 5, muito pelo contrário, 

atuaram dentro dos padrões das instituições consideradas ineficientes ao simplesmente copiar 

as rotinas padronizadas.  

O segundo item analisado nos pregões foi o planejamento da produtividade a ser 

adotada nas contratações das atividades, e os resultados encontrados são apresentados no 

quadro 8. 

Quadro 8 - Análise dos pregões quanto ao planejamento da produtividade adotada nas contratações. 

Classificação dos pregões de acordo com as boas práticas 

Item: Planejamento da produtividade a ser adotada nas contratações das atividades. 

 

Pregões 

 

Instituições Consideradas Eficientes 

 

Outras Instituições 

 

 As instituições de referência, que 

apresentam maior eficiência econômica, 

adotam índices de produtividade maiores 

do que os definidos de forma 

padronizada nas referências normativas, 

pois possuem visão gerencial e focam no 

planejamento dos serviços de forma 

detalhada, levando-se conta 

planejamento, tecnologia, experiência, 

projeto do prédio, número de usuários de 

acordo suas necessidades, ao invés de 

simplesmente replicar os parâmetros de 

produtividade normativo.  

Segundo Santos (2014) as instituições 

eficientes adotaram padrões de 

produtividade de 950 a 1200 m² para 

área interna, assim como padrões 

superiores a estes para as áreas de 

circulação, almoxarifados, galpões etc. 

Instituições menos eficientes basicamente 

copiam os padrões de produtividade adotados 

nas instruções normativas, sem nenhuma crítica 

e adaptação à sua realidade, muitas vezes para 

facilitar e simplificar a montagem do processo 

licitatório, ou ainda, por falta de visão gerencial 

no que diz respeito a importância do 

planejamento adequado das contratações, 

principalmente em função de seu peso nas 

despesas de custeio.  

Segundo Santos (2014) as instituições menos 

eficientes adotam como padrão de produtividade 

os 600* m² estabelecidos na norma (IN 2/2008) 

para área interna. 

 

 

 

 

Pregão 3/2012 

 A produtividade adotada nas contratações 

seguiu os padrões de produtividade básicos 

adotados na Instrução Normativa 02, ou seja, 

600 m², estabelecidos na norma para área 

interna. Neste caso, um ponto a favor é que foi 

levado em consideração as áreas de circulação, 

estabelecendo uma produtividade de 800 m², 

mesmo assim bem abaixo das instituições 

benchmarking. 

Pregão 1/2014 

 A produtividade adotada nas contratações 

seguiu os padrões de produtividade básicos 

adotados na Instrução Normativa 02, ou seja, 

600 m², estabelecidos na norma para área 

interna, e sem levar em consideração áreas de 

circulação. Almoxarifado, galpões etc. 
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Pregão 7/2014 

De acordo com o edital, o índice de 

produtividade de limpeza adotado foi de 

aproximadamente 800 m² e, foi 

estabelecido em função do tipo de área, 

da sua complexidade, da força de 

trabalho necessária à execução dos 

serviços e a diversidade das instalações 

da Instituição, tendo em vista os amplos 

espaços para circulação e a existência de 

áreas pouco utilizadas. 

 

Pregão 22/2014 

 A produtividade adotada nas contratações 

seguiu os padrões de produtividade básicos 

adotados na Instrução Normativa 02, ou seja, 

600 m², estabelecidos na norma para área 

interna, e sem levar em consideração áreas de 

circulação. Almoxarifado, galpões etc. 

Pregão 5/2015 

  

A produtividade adotada nas contratações 

seguiu os padrões de produtividade básicos 

adotados na Instrução Normativa 02, ou seja, 

600 m², estabelecidos na norma para área 

interna, e sem levar em consideração áreas de 

circulação. Almoxarifado, galpões etc. 

Pregão 5/2017 

– Campus 1. 

  

A produtividade adotada nas contratações 

seguiu os padrões de produtividade básicos 

adotados na Instrução Normativa 02, ou seja, 

600 m², estabelecidos na norma para área 

interna, e sem levar em consideração áreas de 

circulação. Almoxarifado, galpões etc. 

Pregão 5/2017 

– Campus 2. 

 

  

A produtividade adotada nas contratações 

seguiu os padrões de produtividade básicos 

adotados na Instrução Normativa 02, ou seja, 

600 m², estabelecidos na norma para área 

interna, e sem levar em consideração áreas de 

circulação. Almoxarifado, galpões etc. 

Fonte: elaborada pelo autor 

*Em 2017 foi publicada A IN 05/2017, que entrou em vigor em setembro do mesmo ano e revogou a IN 

02/2008. A IN 05/2017 alterou para maior alguns padrões de produtividade para os serviços de limpeza. Este 

fator, porém, não interfere na análise, tendo em vista que não está se questionando os valores adotados como 

produtividade, mas sim a falta de planejamento de acordo com as características da instituição, e a simples cópia 

dos padrões referenciados nas instruções normativas. 

 

Com base nos dados do quadro 8, pode-se concluir que, com exceção do edital 7/2014, 

os demais editais analisados adotaram para suas contratações referentes aos serviços de 

limpeza da área interna, os padrões de produtividade básicos da instrução normativa, ou seja, 

600 m², não agindo, dessa maneira, conforme recomendam as boas práticas de gestão 

demonstradas no presente estudo, uma vez que não se percebe, com base na análise dos 

editais, um planejamento dos serviços de forma detalhada, levando-se em conta planejamento, 

tecnologia, experiência, projeto do prédio e número de usuários de acordo suas necessidades, 

conforme realizado pelas instituições mais eficientes.  
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O edital 07/2014, apesar de não ficar claro no mesmo se foi realizado um 

planejamento para tal, procura levar em consideração os tipos de área, complexidade da 

limpeza, áreas de circulação, demonstrando uma maior preocupação em se planejar de acordo 

com a sua estrutura e necessidades, conforme recomendam as boas práticas de gestão 

demonstradas no capítulo 5, e não simplesmente fazendo uma cópia dos padrões estabelecidos 

na instrução normativa. Importante ressaltar também que os 800 m² definidos como padrão de 

produtividade no referido edital, ainda se encontram bem abaixo dos padrões de produtividade 

utilizados pelas instituições benchmarking. 

O último item analisado nos pregões foi a utilização de equipamentos modernos e com 

tecnologia avançada nas contratações realizadas, e os resultados encontrados são apresentados 

no quadro 9. 

Quadro 9 - Análise dos pregões quanto a utilização de equipamentos modernos e com tecnologia avançada nas 

contratações realizadas. 

Classificação dos pregões de acordo com as boas práticas 

Item: Tecnologia - Utilização de equipamentos modernos e com tecnologia avançada. 

 

Pregões 

 

Instituições Consideradas Eficientes 

 

Outras Instituições  

 

  

Utilização de equipamentos modernos e 

com tecnologia avançada. O uso de 

tecnologia e equipamentos, que 

comprovadamente aumentam a 

produtividade, faz que as instituições 

obtenham significativos ganhos de 

eficiência. Equipamentos modernos e 

tecnologias avançadas tais como 

aspirador de pó portátil para bibliotecas, 

kit para limpeza de vidros, conjunto mop 

pó e mop água, e máquinas especiais tais 

como lavadora automática de pisos 

elétrica e varredeira de pisos, aumentam 

em muito a produtividade em relação às 

limpezas tradicionais. 

 

 

Apenas utiliza os equipamentos tradicionais 

para limpeza. 

 

Pregão 3/2012 

 

Foram solicitados equipamentos como 

enceradeiras industriais e Kit completo 

para limpeza de vidros. 

 

 

 

 

Pregão 1/2014 

 Não há descrição e utilização de equipamentos 

com tecnologia avançada que possam contribuir 

para o aumento da produtividade em relação às 

limpezas tradicionais. 

 

Pregão 7/2014 

Foram solicitados equipamentos como 

enceradeiras Industriais e domésticas, kit 

Unger para limpeza de vidros, Máquina 

de alta pressão, Mop. 
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Pregão 22/2014 

  

Não há descrição e utilização de equipamentos 

com tecnologia avançada que possam contribuir 

para o aumento da produtividade em relação às 

limpezas tradicionais. 

 

Pregão 5/2015 

  

Não há descrição e utilização de equipamentos 

com tecnologia avançada que possam contribuir 

para o aumento da produtividade em relação às 

limpezas tradicionais. 

 

Pregão 5/2017 

– Campus 1. 

 

  

Não há descrição e utilização de equipamentos 

com tecnologia avançada que possam contribuir 

para o aumento da produtividade em relação às 

limpezas tradicionais. 

 

 

Pregão 5/2017 

– Campus 2. 

 

  

Não há descrição e utilização de equipamentos 

com tecnologia avançada que possam contribuir 

para o aumento da produtividade em relação às 

limpezas tradicionais. 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Analisando-se o quadro 9, percebe-se que, mesmo de maneira mais simplificada, já 

existe em alguns campi a preocupação em ampliar o uso de tecnologia em suas contratações. 

O edital 03/2012, por exemplo, solicita o fornecimento do kit limpa vidros, e nos 

equipamentos solicita o fornecimento de uma enceradeira industrial, mas não foi encontrado, 

quando da análise dos editais, informações sobre os motivos da solicitação de tal 

equipamento, nem o que ela acarretaria na melhoria da produtividade dos serviços.  

Já o pregão 07/2014 solicita o fornecimento de enceradeiras industriais, enceradeiras 

domésticas, kit Unger para limpeza de vidros, MOP e máquina de alta pressão, demonstrando 

certa preocupação na utilização de equipamentos com maior tecnologia, visando aumentar a 

produtividade dos serviços. Não por acaso, quando da definição da produtividade, foi 

considerado em seu edital 800 m² de produtividade para as áreas internas, enquanto os outros 

editais utilizaram 600 m² de produtividade. 

Dessa forma pode-se deduzir, com base nas análises dos editais, que os mesmos, com 

raras exceções em alguns itens, não foram elaborados conforme recomendam as boas práticas 

de gestão apresentadas no capítulo 5 e de acordo com os padrões de contratação utilizados 

pelas instituições benchmarking. 

Com base nos dados levantados pela pesquisa documental, no período de 2011 a 2017, 

verificou-se que os campi do Instituto gastaram, somente com a contratação de serviços de 

limpeza e conservação no período analisado, o somatório de R$ 16.911.813,43 (dezesseis 
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milhões, novecentos e onze mil, oitocentos e treze reais e quarenta e três centavos). Como já 

dito anteriormente, pesquisa realizada por Santos (2014), demonstrou que as 5 instituições 

mais eficientes, com base em planejamento de atividades, produtividade e tecnologia 

apresentaram custos médios 132% menor que o custo médio das instituições menos eficientes. 

Com base nos percentuais de redução de custos definidos item 5.2 do presente estudo 

e adotando um percentual de economia inferior aos apresentados na pesquisa acima citada, se 

os editais realizados pelo IF Sudeste MG, apresentassem uma redução de 10% em seus gastos, 

com base na adoção de boas práticas de gestão e de ações para melhoria da eficiência da 

gestão de terceirizados listadas no capítulo 5, conseguiria, em tese, uma economia em torno 

de R$ 1.691.813,43 (um milhão, seiscentos e noventa e um mil, oitocentos e treze reais e 

quarenta e três centavos), durante o período analisado, valor este que poderia ser realocado e 

aplicado nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Apenas para contextualizar a grandeza que esse valor representa para o Instituto, o 

valor de uma bolsa de iniciação científica, que se paga para o aluno de graduação do IF 

Sudeste MG, gira hoje em torno de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Se a economia gerada 

com essa redução de custos de mão de obra terceirizada fosse realocada para o pagamento de 

bolsas, poderia se oferecer, no período analisado, cerca de 4.300 bolsas de pesquisa a mais 

para os alunos do IF Sudeste MG, o que certamente poderia contribuir para a melhoria da 

qualidade das atividades fins da instituição. 
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6. CONCLUSÕES 

 

O presente estudo permite demonstrar que o processo de terceirização ampliou-se no 

âmbito da administração pública na década de 90, como uma das consequências da reforma 

gerencial implantada pelo governo à época. Daquele período, até os dias atuais, percebe-se a 

evolução e o aumento do processo de terceirização dentro dos órgãos públicos, bem como sua 

tendência de ampliação no decorrer dos próximos anos, fato este que deve ser motivo de 

maior atenção e preocupação por parte dos gestores, tendo em vista o impacto do mesmo no 

âmbito da instituição. 

Em relação às vantagens e desvantagens do processo de terceirização no IF Sudeste 

MG, pode-se concluir que o principal benefício gerencial do mesmo é a facilidade na 

substituição do funcionário que não atende as expectativas, ou cujo tipo de serviço não é mais 

necessário. Importante ressaltar que essa substituição é bem mais complexa e de difícil 

aplicação quando se trata de servidor concursado, em função da estabilidade inerente ao 

mesmo e pelo fato de ocupar um cargo específico para o qual fez concurso. Pode-se citar 

ainda como benefícios gerenciais do processo a facilidade de suprir, por meio da mão de obra 

terceirizada, aqueles cargos que antes eram ocupados por servidores efetivos e que hoje estão 

extintos no serviço público, o que parece ser uma tendência por parte do governo, e o fato de 

as instituições poderem focar mais nas suas atividades finalísticas, enquanto as atividades-

meio são desempenhadas pelas empresas de terceirização.  

No tocante às desvantagens, o principal fator negativo em termos gerenciais é o alto 

custo dos serviços para a instituição, sendo de grande relevância neste aspecto o fato do 

governo ter transferido para as instituições a responsabilidade de arcar com o pagamento da 

mão de obra terceirizada com recursos de seu orçamento próprio, ao contrário do que 

acontece com o pagamento do servidor efetivo, que é arcado diretamente na folha de 

pagamento do governo federal, não impactando o orçamento da instituição. O volume enorme 

de trabalho gerado pelo processo de terceirização, a precarização, a alta rotatividade e a 

responsabilidade subsidiária dos órgãos também foram outras desvantagens do processo de 

terceirização encontradas quando da realização da pesquisa, demonstrando que a gestão e 

fiscalização do processo de terceirização deve ser contínuo a fim de evitar problemas futuros 

para a instituição. 

O estudo também permite demonstrar que é possível melhorar a eficiência da gestão 

de terceirizados com base no aperfeiçoamento dos processos de gestão dentro das instituições, 

como também por meio da interação entre os órgãos de representação das instituições, tais 
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como CONIF, e os órgãos governamentais superiores, de forma a se buscar soluções que 

contribuam para a redução dos custos de terceirização, bem como seu impacto no orçamento 

das instituições. 

Essa melhoria da eficiência do processo de gestão torna-se primordial para a 

instituição, tendo em vista que os gastos com terceirização vem aumentando gradativamente 

no decorrer dos últimos anos, dentro dos campi do IF Sudeste MG, assim como seu impacto 

no orçamento da instituição, trazendo como consequências a redução dos valores investidos 

em ensino, pesquisa e extensão, assim como na melhoria da infraestrutura, podendo levar ao 

sucateamento das instituições.  

Esse aumento pode estar relacionado tanto a fatores externos, quanto internos à 

instituição. Entre os fatores externos pode-se citar a extinção, por meio da lei 9632/98, de 

diversos cargos efetivos e a consequente contratação de mão de obra terceirizada para 

realização das atividades inerentes aos respectivos cargos, além do fato de se ter uma empresa 

externa intermediando a contratação desses serviços junto a instituição, elevando, em 

consequência, o custo dessa contratação em função dos diversos encargos pagos a essas 

empresas, bem como os custos indiretos para gestão e fiscalização desses contratos.  

Como fatores internos pode-se citar, entre outros, a ausência de planejamento e 

parâmetros de controle na contratação e avaliação dos serviços terceirizados, tendo em vista 

que essas contratações são realizadas com base apenas nos padrões de referência das 

instruções normativas, não havendo um planejamento com base em parâmetros próprios de 

controle e avaliação para contratação dessa mão de obra, estipulados conforme a estrutura do 

campus, número de usuários e produtividade a ser atingida, ou seja, de acordo com as 

características e especificidades do campus contratante. Pela análise dos editais de licitação 

realizados pelos campi, percebe-se que há possibilidade de melhoria no processo de 

contratação dos serviços terceirizados, com base numa melhor gestão dos processos, tendo em 

vista que os mesmos, em sua maioria, não foram elaborados conforme recomendam as boas 

práticas de gestão, assim como estão longe de atingir o patamar das instituições benchmarking 

na contratação de serviços terceirizados. 

Dessa forma torna-se essencial propor novas formas de gestão e contratação desses 

serviços, com o objetivo de aumentar a eficiência e consequentemente reduzir os custos 

contratuais dos mesmos, tendo em vista que o processo de terceirização parece ser 

irreversível. 

Em função desses aspectos, apresentou-se, como forma de alcançar o objetivo geral da 

pesquisa, e como contribuição prática do estudo, um conjunto de boas práticas de gestão 
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baseadas em 10 ações gerenciais, sendo 6 internas e 4 externas, que, espera-se, sirvam de 

apoio aos gestores da instituição no processo de tomada de decisão referente a melhoria da 

eficiência da gestão de terceirizados, bem como da possível redução de custos do processo de 

terceirização e seu impacto no orçamento da instituição, sem prejuízo à qualidade dos 

serviços prestados.    

Vale lembrar que ações internas são aquelas que, a princípio, dependem somente da 

Instituição para serem efetivadas, por meio de uma melhor gestão dos processos, enquanto as 

externas são aquelas que dependem dos órgãos representativos das instituições e órgãos 

governamentais superiores para serem efetivadas, tendo em vista sua maior complexidade. 

As ações encontradas e apresentadas na ordem de prioridade dos gestores, bem como 

com o percentual de redução que cada uma pode apresentar na opinião dos mesmos foram a 

(AI) planejamento, (AI) controle, (AE) criação de empresa de gestão por parte do governo 

federal, (AI) capacitação, (AE) concurso, (AI) unificação dos processos, (AE) nova carreira 

via CLT, (AI) manuais, (AI) tecnologia e por último a (AE) inclusão de indicadores na matriz 

CONIF, que servirão de apoio aos gestores da instituição no processo de tomada de decisão, 

respondendo dessa forma ao problema de pesquisa. 

Salienta-se que o recurso orçamentário que não for aplicado em gastos com 

terceirização de mão de obra, pode ser realocado e aplicado nas atividades-fim da instituição, 

tais como ensino, pesquisa e extensão, bem como na melhoria da infraestrutura da mesma, 

beneficiando diretamente aos estudantes. 

Como é um problema comum a várias instituições, inclusive outros institutos federais, 

espera-se que o conjunto de boas práticas de gestão possam ser disseminadas entre os mesmos 

de forma a auxiliar o processo de tomada de decisão dos gestores, tendo em vista que, 

conforme demonstrado neste estudo e fundamentado no referencial teórico, uma gestão 

eficiente tem impactos diretos na redução dos custos de terceirização, o que certamente 

contribui para o crescimento e desenvolvimento da competitividade da organização. 

Neste sentido, fica o alerta bem feito por Santos (2014) onde afirma que cada contrato 

é único e tem suas particularidades, mas também é fato que existem métodos, técnicas e 

procedimentos para planejar e contratar os serviços de tal forma que se alcance a eficiência 

nos resultados. 

Por fim é importante salientar que cabe aos gestores institucionais buscarem as 

melhores formas de se implantar as referidas ações, assim como, no que se refere às ações 

externas, buscar junto aos órgãos de representatividade das instituições o apoio necessário no 
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sentido de se negociar e discutir, perante aos órgãos governamentais superiores, a viabilidade 

e melhor forma de implantação das mesmas. 

Como produtos técnico-tecnológicos derivados do presente estudo apresentou-se um 

Processo de Avaliação e Gestão da Terceirização (figura 3), que poderá ser usado como 

protocolo para replicação do presente estudo, e um Plano de Ação Estruturado para melhoria 

da eficiência da gestão de terceirizados (quadro 6), que auxiliará aos gestores no processo de 

implantação das referidas ações, bem como no processo de tomada de decisão referente ao 

tema.  

Como limitação do estudo pode-se destacar o fato de que alguns resultados 

encontrados, tais como o percentual de redução de custos das ações, se basearem em 

percepções dos gestores podendo levar a pequenas distorções de valores. Acrescente-se a isto 

o fato de não se ter encontrado na literatura muitas pesquisas, referentes ao tema, que 

apresentem em seus resultados o percentual de economia que cada uma das ações gerenciais 

apresentadas como boas práticas de gestão no capitulo 5 possam efetivamente trazer para a 

instituição.  

Outra limitação do presente estudo foi a dificuldade de acesso aos 

especialistas/gestores, quando da realização das entrevistas, tendo em vista que os mesmos se 

encontram localizados em 6 campi distintos, mais a reitoria, ocupando um tempo considerável 

do pesquisador em função da distância entre os mesmos. 

A pesquisa procurou aprofundar o debate sobre os impactos do processo de 

terceirização no âmbito da instituição, trazendo novos elementos que possam contribuir para 

ampliar a discussão sobre essa prática de gestão. Para pesquisas futuras sugere-se: 

•Um estudo aprofundado sobre como e qual a melhor forma de se implantar cada uma 

dessas ações, bem como mensurar de forma prática, por meio de acompanhamento dos 

resultados, o percentual de redução que cada ação pode proporcionar se devidamente 

implantada. 

•Estudos para definição e criação de indicadores sobre terceirização, adequados para 

inserção na matriz orçamentária do CONIF, bem como no controle dos processos de 

terceirização no âmbito da instituição, visando uma distribuição mais justa, assim como uma 

utilização mais eficiente dos recursos. 

•Com base nas boas práticas de gestão, analisar detalhadamente outros editais 

realizados pelas instituições, especialmente aqueles com maior vulto financeiro e maior 

impacto na instituição, de forma a se verificar as falhas bem como pontos de melhoria dos 

mesmos em relação às boas práticas de gestão apresentadas neste estudo. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO NAS ENTREVISTAS 

 

Questionário para pesquisa sobre Gestão de Terceirizados. 

 

Caro respondente, o presente questionário faz parte da pesquisa de Mestrado: A Terceirização 

das Atividades no Contexto do Instituto Federal Sudeste de MG e seu Impacto no Orçamento 

dos Campi, do Programa de Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Administração da 

UFF - Universidade Federal Fluminense. 

A sua colaboração será muito importante para o desenvolvimento deste trabalho. Suas 

respostas são confidenciais e o resultado da pesquisa será divulgado de forma consolidada, ou 

seja, não será divulgada nenhuma informação individual. 

 

Desde já, agradecemos pela sua participação. 

 

Dados para fins de classificação 

 

Sexo: (   ) Masculino (    ) Feminino 

 

Área de atuação:  

(      ) Ensino  

(      ) Administrativa 

 

Formação Educacional 

 

(    ) Ensino médio completo 

(    ) Ensino superior incompleto 

(    ) Ensino superior completo 

(    ) Pós-graduação Lato Sensu (Especialização) 

(    ) Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado) 

 

Tempo de serviço na Instituição:  

 

Campus de atuação:  

 

Cargo:  

 

Exerce alguma função: (   ) sim  (   ) não   -  Qual?  -   

 

1) Qual o nível de conhecimento que você considera ter sobre Gestão de Terceirizados? 

(     ) Considera-se conhecedor do assunto. 

(     ) Seu conhecimento decorre da atividade que exerce atualmente.  

(     ) Seu conhecimento decorre de atividade que exerceu e se mantém atualizado. 

(     ) Seu conhecimento decorre de atividade que exerceu, mas não está atualizado. 

(     ) Seu conhecimento decorre de leituras por livre iniciativa.  

(     ) Seu conhecimento decorre de leituras por livre iniciativa, mas não está atualizado.  

(     ) Tem conhecimento apenas superficial do assunto 
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2) Quais as vantagens do processo de terceirização? 

 

3) Quais as desvantagens do processo de terceirização? 

 

4) Na sua visão quais são as tendências futuras ao processo de terceirização? Outros 

serviços serão terceirizados? A terceirização vai aumentar ou diminuir? 

 

5) Quais os tipos/categorias de serviços terceirizados que são contratados hoje no 

campus?  

 

6) Quais os principais problemas (de gestão e operacionais) provocados pelo processo 

terceirização no âmbito do Instituto Federal –Campus Rio Pomba? 

 

7) No seu entendimento quais as ações em nível externo (que não dependem somente do 

Instituto) poderiam ser tomadas para se melhorar a gestão de terceirizados e seus 

impactos nos Campi do Instituto? 

 

8) No seu entendimento quais as ações em nível interno poderiam ser tomadas para 

melhorar a gestão de terceirizados e seus impactos nos Campi do Instituto. 

 

9) Quais os critérios utilizados para a definição do número de servidores terceirizados a 

serem contratados quando da elaboração do termo de referência ou do projeto básico 

para abertura do processo licitatório? 

 

10) Você acredita que deva mudar o modelo (forma) de contratação de serviços de 

terceirização de mão de obra visando obter uma maior produtividade? 

       Se sim, como? 

 

11) Em sua opinião, quais os pontos críticos na gestão do contrato de terceirização de mão 

de obra no Campus/Instituto?  

 

12) Quais os requisitos (humanos e materiais) necessários à melhoria da gestão e 

fiscalização do contrato de terceirização de mão de obra no Campus/instituto? 

 

13) Existe no seu Campus algum manual de procedimentos para a gestão e fiscalização 

desses serviços terceirizados? Caso não tenha, considera importante/útil? 

 

14) Você tem ideia do percentual de impacto dos gastos com terceirização no orçamento 

da Instituição? 

 

15) Se sim, como você acha que esse impacto interfere na gestão da Instituição?  

 

16) Quais as mudanças poderiam ser feitas para redução dos custos com terceirização? 

 

17) Gostaria de acrescentar algo sobre esse assunto que não foi abordado aqui? 
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18) Em sua opinião, qual o grau de relevância do assunto que trata esse questionário? 

 

(    ) Altíssimo 

(    ) Muito alto 

(    ) Alto 

(    ) Médio 

(    ) Baixo 

(    ) Muito baixo 

(    ) Baixíssimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

APÊNDICE B - QUESTIONÁRIOS MÉTODO AHP 

 

 

 

TIPOS DE AÇÕES  

 

QUAIS AÇÕES SÃO PREFERENCIAIS PARA A MELHORIA DA GESTÃO 
DE TERCEIRIZADOS 

 

 

 

MAIS IMPORTANTE                                                             IGUAL        

 

MAIS IMPORTANTE 

 
 

 
                         Ação Externa 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9                    Ação Interna  
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Planejamento 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Unificação dos Processos de contratação  
 

Planejamento 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Capacitação de Servidores da área  
 

Planejamento 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Maior uso de Tecnologia 
 

Planejamento 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Elaboração de Manuais 
  

Controle 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Unificação dos Processos de contratação 
   

Controle 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Capacitação de Servidores da área 
  

Controle 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Maior uso de Tecnologia 
 

Controle 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Elaboração de Manuais 
 

Unificação dos Processos de contratação 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Capacitação de Servidores da área  
 

Unificação dos Processos de contratação 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Maior uso de Tecnologia 
 

Unificação dos Processos de contratação 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Elaboração de Manuais 
 

Capacitação de Servidores da área 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Maior uso de Tecnologia 
 

Capacitação de Servidores da área 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Elaboração de Manuais 
 

Maior uso de Tecnologia 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Elaboração de Manuais 
 

 

 

      

 

 

AÇÕES INTERNAS 

 

QUAIS AÇÕES SÃO PREFERENCIAIS PARA A MELHORIA DA GESTÃO 

DE TERCEIRIZADOS 

 

 

 

MAIS IMPORTANTE                                                            IGUAL        

 

MAIS IMPORTANTE 
 

 

   Planejamento      9 8 7 6 5 4 3 2   1 2 3 4 5 6 7 8 9 Controle 
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AÇÕES EXTERNAS 

 

QUAIS AÇÕES SÃO PREFERENCIAIS PARA A MELHORIA DA GESTÃO 

DE TERCEIRIZADOS 

 

 

 

MAIS IMPORTANTE                                                             IGUAL        
 

MAIS IMPORTANTE 

 
 

Criação de nova carreira para contratação via 

CLT de cargos extintos 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Inclusão de indicadores sobre terceirização na 

matriz orçamentária do CONIF 
 

Criação de nova carreira para contratação via 

CLT de cargos extintos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Criação pelo governo federal de empresa para 

gestão de serviços terceirizados para atender 

órgãos.   
 

Criação de nova carreira para contratação via 

CLT de cargos extintos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Liberação de concurso para contratação de 

servidores específicos para gestão e fiscalização 

de contratos 
 

Inclusão de indicadores sobre terceirização na 

matriz orçamentária do CONIF 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Criação pelo governo federal de empresa para 

gestão de serviços terceirizados para atender 

órgãos.   
 

Inclusão de indicadores sobre terceirização na 

matriz orçamentária do CONIF 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Liberação de concurso para contratação de 

servidores específicos para gestão e fiscalização 

de contratos 
 

Criação pelo governo federal de empresa para 

gestão de serviços terceirizados para atender 

órgãos.   
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liberação de concurso para contratação de 

servidores específicos para gestão e fiscalização 

de contratos 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO PERCENTUAL DE REDUÇÃO DE CUSTOS 

 

Caro respondente, o presente questionário faz parte de mais uma etapa da pesquisa de 

Mestrado: Gestão de Serviços Terceirizados em uma Instituição Federal de Ensino Superior, 

do Programa de Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Administração da UFF - 

Universidade Federal Fluminense. 

A sua colaboração será muito importante para o desenvolvimento deste trabalho. Suas 

respostas são confidenciais e o resultado da pesquisa será divulgado de forma consolidada, ou 

seja, não será divulgada nenhuma informação individual. 

Desde já, agradecemos pela sua participação. 

 

Assinale a faixa de percentual de redução nos custos com terceirizados que você acredita 

que as ações a seguir poderiam trazer para a instituição caso implementadas. 

 

Ação 1: Ação interna Planejamento.  

Breve resumo da ação: Planejamento das tarefas a serem realizadas e descrição detalhada das 

atividades; Planejamento da produtividade a ser adotada nas contratações das atividades; 

Mudanças na forma de contratação de mão de obra, com a contratação de serviços em vez de 

postos de trabalho. 

 

(   ) Nenhuma redução; 

(   ) 1 a 10% 

(   ) 11 a 20% 

(   ) 21 a 30% 

(   ) 31 a 40% 

(   ) 41 a 60% 

(   ) 61 a 80% 

(   ) Mais de 80%   

 

Ação 2: Ação Interna Controle 

Breve resumo da ação: Criação de Indicadores internos de desempenho para monitorar desde 

o planejamento até a execução das atividades. 

 

(   ) Nenhuma redução; 

(   ) 1 a 10% 

(   ) 11 a 20% 

(   ) 21 a 30% 

(   ) 31 a 40% 

(   ) 41 a 60% 

(   ) 61 a 80% 

(   ) Mais de 80%   
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Ação 3: Ação externa Criação de empresa para gestão de terceirizados pelo governo 

federal 

Breve resumo da ação: Criação por parte do governo de uma empresa exclusiva para 

contratação de mão de obra terceirizada no âmbito do governo federal, de forma que essa mão 

de obra fosse contratada diretamente pela Administração Pública, por meio de processo 

seletivo simplificado. 

 

(   ) Nenhuma redução; 

(   ) 1 a 10% 

(   ) 11 a 20% 

(   ) 21 a 30% 

(   ) 31 a 40% 

(   ) 41 a 60% 

(   ) 61 a 80% 

(   ) Mais de 80%   

 

Ação 4: Ação Interna Capacitação de Servidores 

Breve resumo da ação: Capacitação do pessoal envolvido na gestão e fiscalização de 

processos. 

 

(   ) Nenhuma redução; 

(   ) 1 a 10% 

(   ) 11 a 20% 

(   ) 21 a 30% 

(   ) 31 a 40% 

(   ) 41 a 60% 

(   ) 61 a 80% 

(   ) Mais de 80%   

 

Ação 5: Ação Externa Liberação de concurso para contratação de servidores específicos 

para gestão e fiscalização de contratos. 

Breve resumo da ação: Liberação de concurso público para contratação de novos servidores 

para compor o quadro da instituição, específicos para trabalhar na gestão e fiscalização de 

contratos. 

 

(   ) Nenhuma redução; 

(   ) 1 a 10% 

(   ) 11 a 20% 

(   ) 21 a 30% 

(   ) 31 a 40% 

(   ) 41 a 60% 

(   ) 61 a 80% 

(   ) Mais de 80%   
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Ação 6: Ação Interna Unificação/Centralização dos processos de contratação de serviços 

terceirizados de todos os campi 

Breve resumo da ação: Centralização/unificação dos processos de contratação de mão de obra 

terceirizada, possibilitando atrair empresas mais robustas, mais conceituadas, mais idôneas e 

de maior qualidade no mercado. 

 

(   ) Nenhuma redução; 

(   ) 1 a 10% 

(   ) 11 a 20% 

(   ) 21 a 30% 

(   ) 31 a 40% 

(   ) 41 a 60% 

(   ) 61 a 80% 

(   ) Mais de 80%   

 

Ação 7: Ação Externa Criação de nova carreira para serviços de apoio 

Breve resumo da ação: Criação de uma carreira celetista, para as funções de apoio a 

administração, tendo em vista que mais da metade do valor gasto com a contratação de mão 

de obra terceirizada refere-se a encargos pagos à empresa contratada. 

 

(   ) Nenhuma redução; 

(   ) 1 a 10% 

(   ) 11 a 20% 

(   ) 21 a 30% 

(   ) 31 a 40% 

(   ) 41 a 60% 

(   ) 61 a 80% 

(   ) Mais de 80%   

 

Ação 8: Ação Interna Elaborações de manuais e normas de orientação 

Breve resumo da ação: elaboração de manuais de orientação que sejam compostos dos 

conteúdos principais referentes ao tema em questão, de forma que os gestores/fiscais de 

contratos tenham pleno conhecimento das normas e procedimentos aplicáveis ao tema. 

 

(   ) Nenhuma redução; 

(   ) 1 a 10% 

(   ) 11 a 20% 

(   ) 21 a 30% 

(   ) 31 a 40% 

(   ) 41 a 60% 

(   ) 61 a 80% 

(   ) Mais de 80%   
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Ação 9: Ação Interna Tecnologia 

Breve resumo da ação: Utilização de equipamentos modernos e com tecnologia avançada. 

 

(   ) Nenhuma redução; 

(   ) 1 a 10% 

(   ) 11 a 20% 

(   ) 21 a 30% 

(   ) 31 a 40% 

(   ) 41 a 60% 

(   ) 61 a 80% 

(   ) Mais de 80%   

 

Ação 10: Ação Externa Inclusão de indicadores sobre terceirização na matriz CONIF 

Breve resumo da ação: Criação de indicadores de eficiência relacionados a gastos com 

terceirização para inclusão na matriz CONIF. 

 

(   ) Nenhuma redução; 

(   ) 1 a 10% 

(   ) 11 a 20% 

(   ) 21 a 30% 

(   ) 31 a 40% 

(   ) 41 a 60% 

(   ) 61 a 80% 

(   ) Mais de 80%   
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APÊNDICE D - PASSO A PASSO E FORMULAÇÃO MATEMÁTICA DO MÉTODO 

AHP 

 

Segundo Colinn (2007) no método AHP o primeiro passo é a definição do problema a 

ser solucionado ou o objetivo da tomada de decisão, partindo em seguida para a definição dos 

critérios e subcritérios, e por fim o último nível onde seriam apresentadas as alternativas.  

Após a modelagem do problema, o segundo passo é fazer uma comparação par a par e 

avaliar as preferências em relação a cada elemento de decisão em um dado nível de 

hierarquia, ou seja, o tomador de decisões precisa especificar a importância dos fatores de 

decisão em cada um dos níveis de hierarquia (COLIN, 2007). 

 Para esta comparação, após definidos os critérios e subcritérios, utiliza-se a escala 

fundamental de números absolutos definida por Saaty (2008), ou escala numérica de 1 a 9 

apresentada no quadro 9. O quadro explica também o grau de importância dos pesos, bem 

como o significado dos mesmos. 

Quadro 10 - Escala fundamental de Saaty. 

Intensidade da 

importância 
Definição Explicação 

1 Igualmente preferível As duas atividades contribuem igualmente 

para o objetivo 

2 Igualmente a moderadamente preferível  

3 Moderadamente preferível Experiência e julgamento favorecem 

ligeiramente uma atividade sobre a outra 

4 Moderadamente a fortemente preferível  

5 Fortemente preferível Experiência e julgamento favorecem 

fortemente uma atividade sobre a outra 

6 Fortemente a muito fortemente preferível  

7 Muito fortemente preferível Uma atividade é favorecida muito 

fortemente sobre a outra; seu domínio de 

importância é demonstrado na prática 

8 Muito fortemente a extremamente 

preferível 

 

9 Extremamente preferível A evidencia favorece uma atividade em 

relação a outra no mais alto grau de certeza. 

Fonte: adaptado de Saaty (2008) e Colin (2007). 

 

 O próximo passo é determinar o vetor de pesos para cada matriz de prioridades 

relativas. Para isso calcula-se o somatório dos pesos de cada coluna dos respectivos critérios e 

divide-se o valor de cada critério da matriz de ponderação pelo resultado deste somatório. A 

prioridade relativa para cada critério é calculada pela média aritmética de cada linha de 

critérios (TAHA, 2008). 
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Para obtenção do vetor de pesos das matrizes de prioridades relativas usa-se as equações 1 e 

2: 

 

    𝑊𝑖(𝐶𝑗)  =  
𝐶𝑖𝑗

∑ 𝐶𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

  ,               j= 1, ..., m 
(1)  

 

 

𝑊(𝐶𝑗)  = ∑ 𝑊𝑖

𝑚

𝑗=1

(𝐶𝑗) 𝑚⁄          𝑗 = 1, . . . , 𝑚        

 

                                     (2) 

 

Sendo 

Cij: valores da matriz, sendo i (linha) e j (coluna); 

m: número de critérios ou alternativas de um mesmo nível;      

Wi (Cj): Valor normalizado.   

Em seguida deve-se checar a consistência das preferências em função do valor do 

quociente de consistência (QC). Consistência implica que o tomador de decisão fez um 

julgamento coerente referente as comparações par a par. Matematicamente pode-se dizer que 

uma matriz de comparação A é consistente se Aij *Ajk = Aik para todo i, j, e k. Uma matriz 2 

x 2 é sempre consistente. Não é comum que todas as matrizes de comparação sejam 

consistentes tendo em vista que a construção das mesmas se baseia no julgamento humano, 

sendo normal e esperado, portanto, um certo grau de inconsistência (TAHA, 2008). 

 

Para se medir a consistência das matrizes de comparação, segundo Saaty (2008) usa-se a 

equação 3: 

 

IC = 
(𝜆𝑚á𝑥  −  𝑛)

𝑛 − 1
 

 

(3) 

onde IC é o Índice de Consistência, λmax representa a média dos elementos do vetor 

consistência e n o número de critérios utilizados na matriz. 

O valor de 𝜆max pode ser definido por meio da equação 4: 

 

𝜆 𝑚á𝑥 =
1

𝓃
 ∑  

[𝐶𝑤]𝑖

𝒲𝑖

𝓃

𝑖=1

 (4) 
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Onde n é o total de critérios, Wi é o vetor de prioridades e Cw é o vetor resultante entre a 

matriz de comparação dos critérios multiplicada pelo vetor de prioridades. 

 

E para cálculo do quociente de consistência (QC), segundo Colin (2007) usa-se a equação 5: 

 

QC =
IC

ICA
 

  

(5) 

Onde ICA é o índice de consistência aleatório. Um quociente de consistência (QC) aceitável 

deve ser ≤ a 0,1. Para um QC ≥ 0,1 recomenda-se que o analista reavalie seus julgamentos, 

pois podem estar inconsistentes. 

 

Para matrizes de ordem n os valores dos ICAs são definidos conforme quadro 10. 

 

Quadro 11 - Valores dos ICAs em função das ordens da matriz. 

 

N 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

ICA 

 

0 

 

0 

 

0,52 

 

0,89 

 

1,11 

 

1,25 

 

1,35 

 

1,40 

 

1,45 

 

1,49 

 
Fonte: Colin (2007) 

 

Por fim determina-se a importância relativa de cada critério/subcritério em relação ao 

objetivo maior. Para isso deve calcular as prioridades compostas dos níveis hierárquicos 

existentes. Isso é feito multiplicando-se as matrizes de prioridades relativas dos níveis 

hierárquicos existentes de modo a obter a melhor decisão para o objetivo do problema. 

De acordo com Colin (2007) as prioridades compostas de decisão devem ser 

calculadas levando em consideração os níveis i e i+1, isso é feito multiplicando-se as matrizes 

de prioridade dos níveis i+1 e i. Para Pi e P i + 1, respectivamente o vetor de prioridades 

relativas do nível i e a matriz de prioridades relativas do nível i + 1, podemos dizer que o 

vetor de prioridades compostas Pc é definido por Pc= Pi + 1*Pi. A melhor opção de decisão é 

aquela que apresentar o maior valor para o Pc. 
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APÊNDICE E - DESCRIÇÃO ESTRUTURADA - PASSO A PASSO DA SOLUÇÃO 

PROPOSTA 
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APÊNDICE F - VERSÃO EXECUTIVA DO PLANO DE AÇÃO PROPOSTO 
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ANEXO I - NOTA FAPEMIG 

 
INSTITUCIONAL 

NOTA: PAGAMENTO DE PROJETOS DA FAPEMIG  

Assessoria de Comunicação/FAPEMIG - 22-02-2019 - 4541 

Como é de conhecimento público, o Estado de Minas Gerais vem enfrentando 

severa crise fiscal, com decretação de calamidade financeira. Esta realidade tem 

afetado diretamente a capacidade da FAPEMIG de honrar com os compromissos 

assumidos junto a seus parceiros e beneficiários.   

Diante desta situação, esclarecemos que:   

- Enquanto não forem regularizados os repasses financeiros constitucionais para a 

FAPEMIG, será realizada prorrogação de ofício automática de todos os projetos 

aprovados e não pagos. À época do pagamento, os coordenadores serão 

consultados sobre possíveis readequações.  

- Projetos vinculados ao Programa Pesquisador Mineiro (PPM), com parcelas 

pendentes, receberão os recursos assim que houver liberação financeira, já 

solicitada. Os que ainda não receberam quaisquer aportes terão prorrogação de 

ofício automática.  

- A FAPEMIG tem se empenhado junto a instâncias do Governo do Estado para 

viabilizar o pagamento de todas as pendências. No entanto, não há previsão de 

quando isso ocorrerá. Por esse motivo, a FAPEMIG optou por não lançar novas 

Chamadas Públicas (Editais) até que se regularize o fluxo dos recursos . 

- Alguns programas também serão readequados, como é o caso dos programas de 

concessão de bolsas. Com relação às bolsas de cotas institucionais, está 

temporariamente suspensa a submissão de bolsistas aos programas Bolsas de 

Iniciação Científica (BIC) e Iniciação Científica Júnior (BIC Jr.).  

- No caso do Programa de Apoio à Pós-Graduação (bolsas de mestrado e 

doutorado, em sua maioria), será mantido o apoio das  bolsas em execução*. O 

sistema Everest estará habilitado apenas para a submissão das renovações.  

Esperamos que as medidas em curso, fruto da necessidade de readequações 

financeiras do Estado, sejam temporárias, sabedores de que não haverá 

prosperidade sem a contribuição robusta da Ciência, Tecnologia e Inovação.  

*Atualização em 27/2/2019:  

Por bolsas em execução, entenda-se bolsas já implementadas. Cotas de bolsas em 

uso não serão suspensas ou canceladas, permitindo, inclusive, a substituição do 

bolsista.  

Disponível em: https://fapemig.br/pt/noticias/108/ 

 

https://fapemig.br/pt/noticias/108/


139 

 

                                                 
1 São as despesas com manutenção das atividades dos órgãos da administração pública, como por exemplo: 

despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo (de expediente e de limpeza), pagamento serviços de 

terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone, pagamento de mão de obra 

terceirizada, entre outros. 

 
2 Orçamento público é um instrumento de planejamento em que constam as despesas da administração pública 

para um ano, em equilíbrio com a arrecadação das receitas previstas. É o documento onde o órgão público reúne 

todas as receitas arrecadadas e programa o que de fato vai ser feito com esses recursos. Fonte: 

http://www.planejamento.gov.br/servicos/faq/orcamento-da-uniao/conceitos-sobre-orcamento/o-que-e-

orcamento-publico Acesso em: 03/09/2017 

 
3 A principal parcela do orçamento do IF Sudeste é definida pela Matriz CONIF. Visando definir o valor que 

será distribuído para cada Instituto Federal, o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica - CONIF se utiliza dos dados acadêmicos alimentados mensalmente pelos 

institutos através do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC). A 

partir dos dados de matrículas, é elaborada a Matriz CONIF. Disponível em: 

<file:///C:/Users/Ronaldo/Downloads/OR%C3%87AMENTO%20DO%20IF%20SUDESTE%20MG%20-

%20ANO%202017.pdf> Acesso em: 31/07/2018 

 
4 A metodologia de distribuição dos recursos orçamentários da Matriz CONIF leva em consideração diversos 

fatores como o número de alunos ativos, carga horária dos cursos, dias de curso, peso dos cursos e bonificações. 

Disponível em: 

<file:///C:/Users/Ronaldo/Downloads/OR%C3%87AMENTO%20DO%20IF%20SUDESTE%20MG%20-

%20ANO%202017.pdf> Acesso em: 31/07/2018. 

 
5 Revogado pelo Decreto nº 9.507, de 21 de Setembro de 2018. 

 
6 A Instrução Normativa 2/2008 foi revogada pela Instrução Normativa nº 5 de 26 de maio de 2017, porém não 

influencia na análise realizada. 


