$UWLJR&LHQWtÀFR

POSTAL BRASIL

Terceirização na Administração
Pública Indireta:
Uma abordagem de seus limites e impactos
Nair Martins de Sá dos Santos1

Resumo
A Administração Pública Indireta, principalmente as empresas públicas e sociedades de economia
PLVWDTXHDWXDPHPPHUFDGRFRPSHWLWLYRYHPSDVVDQGRSRUJUDQGHVUHIRUPDVSUHFLVDQGRUHGHˋQLURV
SUµSULRVPRGHORVGHQHJµFLRVSDUDDFRQWLQXLGDGHGDVDWLYLGDGHVTXHH[HFXWD'HVGHFRQWDPRV
FRPOHLVFRPRDTXHDOWHUDRVSDU¤PHWURVGHFRQWUDWD©¥RQDVHVWDWDLVDTXH
SHUPLWHDFRQWUDWD©¥RGHWHUFHLURVSDUDH[HFX©¥RGHDWLYLGDGHVˋPGDVHPSUHVDVHDTXH
DWXDOL]DDOHJLVOD©¥RWUDEDOKLVWD(VWDDW«HQW¥RHQFRQWUDYDVHHPGHVFRPSDVVRFRPDHYROX©¥RGDV
UHOD©·HVHQWUHHPSUHJDGRVHHPSUHJDGRUHVQ¥RFRQWHPSODQGRRVQRYRVPRGHORVGHQHJµFLRTXHHVW¥R
HPYLJRUGDGRRDYDQ©RWHFQROµJLFRHRDPELHQWHRUJDQL]DFLRQDOFDGDYH]PDLVFRPSHWLWLYRHLQFHUWR
Diante desse cenário, é possível para a Administração Indireta recompor a força de trabalho e focar em
vantagens competitivas, atendendo às necessidades dos consumidores, aliando as competências dos
TXHLQJUHVVDUDPQDHVIHUDS¼EOLFDDWUDY«VGHFRQFXUVRS¼EOLFRFRPKDELOLGDGHVHFRQKHFLPHQWRVHVSHFLDOL]DGRVGHSURˋVVLRQDLVGHPHUFDGR&RPRREMHWLYRGHDQDOLVDUOLPLWHVHLPSDFWRVGDFRQWUDWD©¥RGH
VHUYL©RVWHUFHLUL]DGRVQD$GPLQLVWUD©¥R3¼EOLFD,QGLUHWDFRQVLGHUDQGRDOHJLVOD©¥RYLJHQWHIRLUHDOL]DGDHVWDSHVTXLVDELEOLRJU£ˋFD2VUHVXOWDGRVGHODDSRQWDPSDUDDSRVVLELOLGDGHGHJHUD©¥RGHGLIHUHQFLDO
competitivo, a necessidade de gestão do conhecimento, o resguardo da imagem institucional da empresa contratante e o risco de descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias do contratado,
H[LJLQGRDFDSDFLGDGHGHJHVW¥RHGHˋVFDOL]D©¥RFRQWUDWXDOGRDJHQWHS¼EOLFR
Palavras-chave: ,PSDFWRV7HUFHLUL]D©¥RGH6HUYL©RV$GPLQLVWUD©¥R3¼EOLFD,QGLUHWD

0HVWUHHP(FRQRPLD(PSUHVDULDOSµVJUDGXDGDHP&RQWURODGRULDH)LQDQ©DVHHP*HVW¥R(VWUDW«JLFDHP
Sistema de Saúde pela Universidade de Miami. Graduada em Administração de Empresas e professora-assistente
de cursos de graduação presenciais, bem como orientadora dos trabalhos de conclusão de curso. Professora de
Cursos de MBA. Administradora nos Correios, com aprovação em primeiro lugar no concurso de 2007.Experiência
na iniciativa privada, em empresas nacionais e multinacionais.

POSTAL BRASIL
UHYLVWDWpFQLFRFLHQWtÀFDGRV&RUUHLRV

1 INTRODUÇÃO
Na busca incessante por melhores resultados,
empresas públicas e sociedades de econoPLD PLVWD HVSHFLˋFDPHQWH TXH FRPS·HP D
Administração Pública Indireta brasileira, têm
se deparado com a necessidade de alterar o
HVFRSR GDV SUµSULDV DWLYLGDGHV UHDYDOLDQGR RV
SULQFLSDLVQHJµFLRVTXHUHDOL]DPHPIXQ©¥RGH
PXGDQ©DVQRPHUFDGR2GHVDˋRLPSOLFDU£WRmadas de decisões estratégicas de grande comSOH[LGDGHSULQFLSDOPHQWHQRTXHWDQJH¢FRQtinuidade das atividades delas, no todo ou em
parte, pois precisam reinventar-se para sobreviver sem onerar os cofres públicos. Também
precisam atender às funções sociais (possuem
compromisso com governo e sociedade) e obWHUOXFURSRLVWUDWDPVHQ¥RVµGHHPSUHVDVGH
capital exclusivamente público, mas também
de capital aberto, com investidores locais e estrangeiros. Disputam parcela de mercado com
empresas de portes similares, de grande capaFLGDGHGHUHLQYHVWLPHQWRHPDLRUˌH[LELOLGDGH
de ações, com poder de resposta rápida às oscilações de mercado.

Contratos Administrativos). Além disso, a partir de 2017, o ordenamento jurídico brasileiro
sofreu alterações relevantes no âmbito das reOD©·HVWUDEDOKLVWDVHGDVWHUFHLUL]D©·HV
$ /HL Q|  GH PDU©R GH  H R UHVXOtado do julgamento do Recurso Extraordinário
5( Q|RFRUULGRHPDJRVWRGHQR
Supremo Tribunal Federal (STF), deram respalGR ¢ FRQWUDWD©¥R GH P¥R GH REUD WHUFHLUL]DGD
SDUDH[HFX©¥RGHDWLYLGDGHVˋPGDVHPSUHVDV
DW« HQW¥R DXWRUL]DGD VRPHQWH SDUD DV DWLYLGDdes-meio, conforme Súmula 331 do Tribunal
Superior do Trabalho (Brasil, TST, 2011). Tais
GLVSRVLWLYRVDOLDGRV¢/HLQ|TXH
DWXDOL]D D OHJLVOD©¥R WUDEDOKLVWD DPSOLDP DV
possibilidades de contratação de força de trabalho, independentemente do setor de atuação,
seja privado ou público, contemplando a terFHLUL]D©¥R QD $GPLQLVWUD©¥R 3¼EOLFD ,QGLUHWD
objeto deste artigo.

$VPXGDQ©DVOHJDLVQRSURFHVVROLFLWDWµULRHGH
contratação de prestação de serviços terceiri]DGRVQRVHWRUS¼EOLFRPRWLYDUDPDUHDOL]D©¥R
Até meados de 2016, as normativas em vigor GHVWDSHVTXLVDTXHWHPFRPRREMHWLYRLGHQWLˋQ¥RSRVVLELOLWDYDPGHˋQLUQRYDVIRUPDVGHWUD- FDURVOLPLWHVHRVLPSDFWRVGDWHUFHLUL]D©¥RQD
EDOKR H PDLRU ˌH[LELOLGDGH QDV FRQWUDWD©·HV Administração Pública Indireta.
Assim, elas contribuíam para o engessamento
da implementação de novas estratégias nesse 3DUDDOFDQ©DURREMHWLYRSURSRVWRIRLXWLOL]DGD
sentido, por parte das empresas públicas e das DSHVTXLVDELEOLRJU£ˋFDFRPRUHFXUVRPHWRGRVRFLHGDGHV GH HFRQRPLD PLVWD TXH GHYHULDP OµJLFRUHDOL]DGDDSDUWLUGDDQ£OLVHGHSXEOLFDatender praticamente às mesmas exigências ções em meio eletrônico, legislação e literatura.
GHˋQLGDVSDUDD$GPLQLVWUD©¥R'LUHWD
&RPR UHVXOWDGR GHVWD SHVTXLVD RV OLPLWHV GD
A vigência da Lei 13.303/2016 (Nova Lei das
Estatais), no entanto, trouxe mudanças ao regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Tais mudanças
foram favoráveis ao processo de licitação e de
contratos administrativos já regulamentados
pela Lei 8.666/1993 (Lei Geral de Licitações e

FRQWUDWD©¥R GH VHUYL©RV WHUFHLUL]DGRV IRUDP
LGHQWLˋFDGRV QD OHJLVOD©¥R HP YLJRU FRP SDU¤PHWURVGHˋQLGRVQD/HLGH5HVSRQVDELOLGDGH
)LVFDO HP OHLV H GHFUHWR HVSHF¯ˋFRV VREUH D
WHUFHLUL]D©¥R QD 5HIRUPD 7UDEDOKLVWD H QD
Nova Lei das Estatais, bem como em princípios constitucionais. Ainda, três impactos da
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WHUFHLUL]D©¥R IRUDP LGHQWLˋFDGRV D SRVVLELOLdade de geração de diferencial competitivo, a
necessidade de gestão do conhecimento e o
resguardo da imagem institucional da empresa contratante. Quanto aos efeitos, há o risco
de descumprimento de obrigações trabalhistas
e previdenciárias do contratado, exigindo a caSDFLGDGHGHJHVW¥RHˋVFDOL]D©¥RFRQWUDWXDOGR
agente público.

administrativas era, em síntese, basicamente
QR DPELHQWH LQWHUQR GDV RUJDQL]D©·HV HVSHFLˋFDPHQWH HP REVHUYD©·HV GH DWLYLGDGHV
fabris. Tratava-se de um exercício de autoconhecimento demandado pelas novas contribuições herdadas da Revolução Industrial, principalmente na construção de novas relações de
WUDEDOKRHGHFRP«UFLRTXDQGRRVJHVWRUHVQD
«SRFD SUHFLVDYDP LGHQWLˋFDU RV IDWRUHV TXH
contribuíam positivamente para os retornos
1.1 DELIMITAÇÃO E METODOLOGIA DO ESTUDO
ˋQDQFHLURV TXH WLQKDP 3DUD LVVR HOHV VHOHO presente artigo discorre sobre os limites e os FLRQDYDP DTXHODV YDUL£YHLV TXH DFUHGLWDYDP
impactos da contratação de mão de obra ter- merecer especial atenção, com foco em produFHLUL]DGD SDUD H[HFX©¥R GH DWLYLGDGHVˋP SRU tividade e com a concepção do homem como
µUJ¥RVGD$GPLQLVWUD©¥R3¼EOLFD,QGLUHWD
H[WHQV¥RGDP£TXLQDVXEHVWLPDQGRRVGHPDLV
fatores
envolvidos no processo administrativo.
Apesar de a Administração Pública Indireta
WDPE«PVHUFRQVWLWX¯GDGHDXWDUTXLDVHIXQGD- Segundo Chiavenato (2005), entre 1903 e 1916,
ções, o foco deste artigo é o universo constituí- com as contribuições de Taylor e Fayol, a ênGRSHODVHQWLGDGHVGRJRYHUQRTXHYLVDPOXFUR IDVH GRV HVWXGRV UHDOL]DGRV HUD QRV WHPSRV H
FRPSRVWR SRU HPSUHVDV S¼EOLFDV TXH DWXDP PRYLPHQWRVHQRGHVHQKRRUJDQL]DFLRQDOUHVcomo se fossem empresas privadas, e pelas so- SHFWLYDPHQWH $ 7HRULD GD %XURFUDFLD TXH VH
FLHGDGHVGHHFRQRPLDPLVWDTXHFRQWDPFRP SRSXODUL]RX QD G«FDGD GH  FRQWULEXLX FRP
parte do capital público e outra parte privado, propostas de ferramentas de controle padronisendo o Estado o maior acionista.
]DGDVTXHGHIDWRQ¥RSRGHULDPVHUVXEHVWLPD$PHWRGRORJLDDGRWDGDTXHIXQGDPHQWDRFRQWH¼GR DSUHVHQWDGR « D SHVTXLVD ELEOLRJU£ˋFD
QDUUDWLYD FRP DERUGDJHP TXDOLWDWLYD FRQIRUme descrita em Mariano e Rocha (2017), com
D ˋQDOLGDGH GH V¯QWHVH GRFXPHQWDO UHIHUHQWH
ao tema. Para tanto, foram consultados livros,
OHJLVOD©·HVSHVTXLVDVHDUWLJRVGLVSRQ¯YHLVHP
meio físico, bem como os publicados ou dispoQLELOL]DGRVQD,QWHUQHW

das. Daí, evoluiu-se no pensamento administrativo com o foco no comportamento humano,
RTXHDW«HQW¥RQ¥RHUDREMHWRGHDQ£OLVH

$RUJDQL]D©¥RQ¥R«FRPSRVWDW¥RVRPHQWHGH
recursos materiais e rotinas, ela tem como pilar
o capital humano. Esse reconhecimento tornou
o estudo administrativo bem mais complexo do
TXH SUHOLPLQDUPHQWH HUD FRQVLGHUDGR FXOPLQDQGRDVVLPQRHVWXGRGDV5HOD©·HV+XPDQDV
e Comportamentais. Dessa forma, a partir de
2 DESENVOLVIMENTO
RVKRUL]RQWHVH[SDQGLUDPVHHDSHVDUGH
2.1 A EVOLUÇÃO DO AMBIENTE ORGANIZACIONAL a visão ter sido incipiente e inocente, foi um
1R FRPH©R GR V«FXOR ;; TXDQGR WHYH LQ¯- ponto de partida de grande valia para o estudo.
cio o estudo da evolução do pensamento ad- Ainda segundo Chiavenato (2005), em contiministrativo, o foco das primeiras teorias nuidade ao estudo da Administração, a Teoria

30

POSTAL BRASIL
UHYLVWDWpFQLFRFLHQWtÀFDGRV&RUUHLRV

da Contingência vislumbrou a relatividade das
decisões administrativas (tudo é relativo, com
decisões variando conforme o contexto), conVLGHUDQGRDLPSRUWDQWHLQˌX¬QFLDVRIULGDSHOR
DPELHQWH H[WHUQR HP TXH D RUJDQL]D©¥R HVW£
inserida. Além de administrar os recursos maWHULDLVHKXPDQRVTXHHVW¥RUHODWLYDPHQWHVRE
o controle dos gestores, deve-se buscar conheFHUEHPRDPELHQWHTXHFRPS·HRHVSD©RTXH
YDL DO«P GRV OLPLWHV RUJDQL]DFLRQDLV FRPSRVWRSRUHOHPHQWRVTXHHVW¥RQDJUDQGHPDLRULD
IRUD GD SRVVLELOLGDGH GH FRQWUROH GD RUJDQL]Dção. Em paralelo, as funções administrativas
essenciais a serem desempenhadas pela gesW¥RRUJDQL]DFLRQDOIRUDPGHVHQKDGDVGHIRUPD
FDGD YH] PDLV FODUD SODQHMDPHQWR RUJDQL]Dção, direção e controle.
A partir da década de 90, o reconhecimento de
DWXD©¥RHPDPELHQWHGHH[WUHPDLQFHUWH]DHP
TXH XPD RUJDQL]D©¥R DWXD VHMD HOD IRFDGD RX
não na obtenção de lucros, demanda da gesW¥R RUJDQL]DFLRQDO XPD YLV¥R FDGD YH] PDLV
generalista, desenvolvendo competências de
áreas diversas, com o objetivo de interpretar e
vislumbrar os cenários econômicos e mercadoOµJLFRVGRVTXDLVID]SDUWHQRVHQWLGRGHDJLU
proativamente aos possíveis efeitos das vari£YHLV LQWHUQDV H H[WHUQDV TXH LQˌXHQFLDP QR
desempenho. Andrade e Amboni (2018) ainda
acrescentam:
$O«P GD FRPSHW¬QFLD W«FQLFD RV SURˋVVLRQDLVGDVRUJDQL]D©·HVGHYHPSRVVXLUFRPSHtências políticas, comunicativas, sociais, intelectuais e comportamentais para não atuar
FRPRXPID]HGRUPDVDFLPDGHWXGRFRPR
um ser pensante para criar, reinventar e reYLWDOL]DUDVRUJDQL]D©·HVJUXSRVLQGLY¯GXRV
e sociedade. (ANDRADE; AMBONI, 2018, p.
237).

O progresso dos estudos administrativos vai ao
HQFRQWUR GRV HVWXGRV HFRQ¶PLFRV TXH SUHFRQL]DP D RWLPL]D©¥R GRV UHFXUVRV ¢ GLVSRVL©¥R
GDRUJDQL]D©¥RHGHPDQGDPFRQVWDQWHDQ£OLVH
GRVUHWRUQRVTXHSRGHPVHUREWLGRVSRUPHLR
de diferentes combinações.
,QGHSHQGHQWHPHQWH GD FRQˋJXUD©¥R GH PHUFDGR HP TXH XPD HPSUHVD HVWHMD LQVHULGD ȟ
seja de concorrência perfeita ou imperfeita – o
esforço maior é, de acordo com a estratégia da
RUJDQL]D©¥RIRFDUQDPLQLPL]D©¥RGRVFXVWRV
GHIRUPDTXHVHFRQVLJDDXPHQWDUȟRXDRPHnos manter – as margens de lucro planejadas,
ou na diferenciação dos produtos, aumentando
a agregação de valor ao cliente.
Além disso, a velocidade da informação e o
fácil acesso a ela, proporcionado pelas redes
VRFLDLVHSHOD,QWHUQHWPXLWDVYH]HVWRUQDPD
D©¥RKXPDQDUHDWLYDSRLVDWXDOL]DUVHHWHUD
FDSDFLGDGHGHVHSDUDUDVLQIRUPD©·HVTXHV¥R
GH LQWHUHVVH GDTXHODV TXH SRXFR LQˌXHQFLDP
QRQHJµFLRQ¥R«XPDWDUHIDI£FLOPDVVLPXP
diferencial, proporcionando a possibilidade de
desenvolver vantagens competitivas.
Segundo David e Foray (2002), a nova economia
HVW£ EDVHDGD QR FRQKHFLPHQWR TXH FRQVWLWXL
FDSLWDOLQWDQJ¯YHOGDVRUJDQL]D©·HVHTXHDVVXme um papel crucial e de grande relevância na
estimativa do valor agregado de uma empresa.
4XDQWRDRFRQFHLWRGHULTXH]DRUJDQL]DFLRQDO
aliados ao conhecimento estão os recursos maWHULDLVHKXPDQRVDO«PGDVLQRYD©·HVTXHY¥R
FRQWULEXLUSDUDRDXPHQWRGDTXDOLGDGHGHYLGD
da sociedade.
As inovações não estão restritas a novos produtos ou serviços, abrangendo também novas formas de executar uma rotina ou o redesenho de
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SURFHVVRV RWLPL]DQGR RV IDWRUHV GH SURGX©¥R QR WLSR GH VHUYL©R TXH VH GLVS·HP D RIHUWDU
para atendimento às necessidades do cliente e com aprimoramento contínuo.
FRQWULEXLQGRSDUDSHUSHWXD©¥RGDRUJDQL]D©¥R
Nesse contexto, a Federação das Indústrias do
QRPHUFDGRHPTXHDWXD
Estado de São Paulo (Fiesp)1UHDOL]RXHP
$LQGD D ULTXH]D Q¥R PDLV HVW£ FRQGLFLRQDGD XPDSHVTXLVDFRP GX]HQWRVHWULQWDHFLQ¢WHFQRORJLDDGRWDGDSHODRUJDQL]D©¥RHSHORV co) indústrias de diferentes portes e segmenEHQV DGTXLULGRV VHQGR D LQRYD©¥R D DWLYLGD- tos e, com base nos dados levantados, chegou
GH GRPLQDQWH TXH « FDGD YH] PDLV DVVRFLDGD ¢ FRQFOXV¥R GH TXH QR %UDVLO HVWLPDYDVH D
à sobrevivência e à prosperidade na economia criação de 3 milhões de empregos com a terJOREDOL]DGDFRQVLGHUDQGRDUHYROX©¥RWHFQROµ- FHLUL]D©¥R 'HVWDFDVH HQWUH RV GDGRV GD SHVJLFDSHODTXDODLQGDHVWDPRVSDVVDQGR$VVLP TXLVD  GDV HPSUHVDV TXH SDUWLFLSDUDP
a gestão do conhecimento pode ser entendida GD SHVTXLVD XWLOL]DYDP VHUYL©RV WHUFHLUL]DGRV
como:
GHVWDVRID]LDPGHYLGR¢HVSHFLDOL]D©¥R
GDDWLYLGDGHGHVHPSHQKDGD$LQGDGDV
>@LGHQWLˋFD©¥R RWLPL]D©¥R H JHUHQFLDPHQHPSUHVDV M£ KDYLDP XWLOL]DGR VHUYL©RV WHUFHLto do patrimônio intelectual da empresa, seja
na forma de conhecimento explícito mantido UL]DGRVGHVWDVGHL[DUDPGHXWLOL]£ORV
por artefatos, como no conhecimento táci- GHYLGR ¢ LQVHJXUDQ©D MXU¯GLFD H  SRU WHto, possuído por indivíduos ou comunidades rem recebido reclamações trabalhistas de em(GATTONI, 2004, p.47)
SUHJDGRVWHUFHLUL]DGRV
2.2 OS LIMITES DA TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
2WHPDȤWHUFHLUL]D©¥RȥWHPVLGRIRFRGHGLVFXVsões e debates nos últimos anos no Brasil e no
mundo. Segundo Carvalho (2017):

$LQGD QD SHVTXLVD VXSUDPHQFLRQDGD HQWUH DV
HPSUHVDVTXHXWLOL]DYDPRXM£KDYLDPXWLOL]DGR VHUYL©RV WHUFHLUL]DGRV DV SULQFLSDLV £UHDV
VXEPHWLGDV¢WHUFHLUL]D©¥RIRUDPVHJXUDQ©DH
RXYLJLO¤QFLD GDVHPSUHVDV OLPSH]DH
7HUFHLUL]D©¥R«DUHDOL]D©¥RGHDWLYLGDGHVGD RX FRQVHUYD©¥R   PRQWDJHP HRX PDcadeia de valor interna por pessoas jurídicas QXWHQ©¥RGHHTXLSDPHQWRV  HORJ¯VWLFD
externas, ou seja, é a transferência a terceiros HWUDQVSRUWHV  
GDH[HFX©¥RGHWDUHIDVSDUDDVTXDLVDVUHODções de custos/benefícios na execução interna não são competitivas em relação a outras
RUJDQL]D©·HV TXH H[HFXWDP DV PHVPDV DWLYLGDGHV WDQWR GR SRQWR GH YLVWD ˋQDQFHLUR
como [sic@GRSRQWRGHYLVWDGDTXDOLGDGHRX
Q¯YHOGHHVSHFLDOL]D©¥R &$59$/+2S
22)

A atual legislação trabalhista brasileira, recentemente reformada, admite diversas formas de
FRQWUDWD©¥R GH P¥R GH REUD HTXLSDUDQGRVH
às relações trabalhistas há muito implementadas em outros países, com diferentes formas de
prestação de serviços em face do avanço tecnoOµJLFR 'HQWUH DV GLYHUVDV DOWHUD©·HV RULXQGDV
'RPHUFDGRJHUDGRSHORVVHUYL©RVWHUFHLUL]DGRV
GDUHIRUPDWUDEDOKLVWDTXHSDVVRXDYLJRUDUD
em função do atendimento à demanda, prespartir de novembro de 2017, está a contratação
VXS·HVH TXH DV RUJDQL]D©·HV TXH GHOH ID]HP
SDUWH FRQWHP FRP SUHVWDGRUHV HVSHFLDOL]DGRV ),(633HVTXLVDVREUH3/'LVSRQ¯YHO
HPKWWSZZZˋHVSFRPEUDUTXLYR
GRZQORDG"LG !$FHVVRHP-XO

32

POSTAL BRASIL
UHYLVWDWpFQLFRFLHQWtÀFDGRV&RUUHLRV

inclusive sua atividade principal, à pessoa
GHVHUYL©RVGHWHUFHLURV REMHWRGD/HLQ|
jurídica
de direito privado prestadora de
GHGHPDU©RGH TXHDOWHUDDUHGD©¥R
VHUYL©RV TXH SRVVXD FDSDFLGDGH HFRQ¶PLFD
GD /HL  HQˋP UHJXODPHQWDQGR D
compatível com a sua execução. (BRASIL. Lei
FRQWUDWD©¥R GH VHUYL©RV GH WHUFHLURV QR DUW|
DUW|$
$GHˋQLQGRDHPSUHVDSUHVWDGRUDGHVHUYL©RV
a terceiros como “a pessoa jurídica de direito Não está prevista em lei, nem de forma expresprivado destinada a prestar à contratante ser- sa nem subentendida, a execução por terceiros
de somente atividades-meio do contratante
YL©RVGHWHUPLQDGRVHHVSHF¯ˋFRVȥ
como antes determinado na Súmula 331 do
No Brasil, a Súmula 331 do Tribunal Superior Tribunal Superior do Trabalho. Desse modo, a
do Trabalho (Brasil, 2011), estabelecida ante- FRQWUDWD©¥R GH VHUYL©RV WHUFHLUL]DGRV SDVVD D
ULRUPHQWH¢/HLTXDQGRDLQGDQ¥R HVWDUDXWRUL]DGDSRUOHLVHPDVUHVWUL©·HVDQWHV
KDYLD OHJLVOD©¥R HVSHF¯ˋFD YHUVDQGR VREUH R impostas, ou seja, é possível contratar efetivo
WHPD DGPLWLD D WHUFHLUL]D©¥R VRPHQWH SDUD D WHUFHLUL]DGRSDUDH[HFX©¥RGDVURWLQDVYROWDGDV
contratação de efetivo para execução das ati- SDUD D DWLYLGDGHˋP GD HPSUHVD R TXH IRL UDYLGDGHVPHLR GHVGH TXH LQH[LVWHQWH D SHVVR- WLˋFDGR SHOR 6XSUHPR 7ULEXQDO )HGHUDO 67) 
alidade e a subordinação direta. Nesse contex- em agosto de 2018, através do julgamento do
WR LQGHSHQGHQWHPHQWH GH TXHP HVWLYHVVH QR 5HFXUVR([WUDRUGLQ£ULR 5( Q|2.
posto de trabalho, o serviço era devidamente
executado sob orientação de uma liderança Ainda, com vistas à proteção do trabalhador
ȤHVSHFLDOLVWDȥ QDTXHOD URWLQD FRQWUDWDGD H D e prevendo possíveis manobras empresariais
atividade não poderia ter relação direta com com objetivo de desonerar-se das obrigações
R SULQFLSDO QHJµFLR GD HPSUHVD 8P H[HPSOR trabalhistas, a legislação em vigor prevê aldisso é o fornecimento de mão de obra espe- gumas restrições para inibir a imposição aos
FLDOL]DGD HP OLPSH]D D TXDOTXHU RUJDQL]D©¥R empregados de tornarem-se pessoas jurídicas.
TXHQ¥RSRVVXDDOLPSH]DFRPRDWLYLGDGHˋP Ademais, garante as mesmas condições de trapossibilitando a essa empresa focar os esforços EDOKRGRVHPSUHJDGRVHIHWLYRVTXHFRPS·HP
RTXDGURGHIXQFLRQ£ULRVGDȤHPSUHVDFOLHQWHȥ
QDHVV¬QFLDGRQHJµFLR
WDLV FRPR SRU H[HPSOR FDSDFLWD©¥R H HTXLSD&RQIRUPHGHVFULWRQRDUW|irGD/HL PHQWRVGHVHJXUDQ©DFRQIRUPHHVWDEHOHFHRi
(BRASIL,1974): “A empresa prestadora de ser- | DUW|$ GD /HL  Ȥ UHVSRQVDELviços contrata, remunera e dirige o trabalho lidade da contratante garantir as condições de
UHDOL]DGR SRU VHXV WUDEDOKDGRUHV RX VXEFRQ- segurança, higiene e salubridade dos trabalhaWUDWD RXWUDV HPSUHVDV SDUD UHDOL]D©¥R GHVVHV GRUHVTXDQGRRWUDEDOKRIRUUHDOL]DGRHPVXDV
serviços”.
dependências ou local previamente convencionado em contrato.”
Atualmente, com a redação dada pela Lei
DWHUFHLUL]D©¥RDVVXPHRVHJXLQWH
conceito:
2. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso
Considera-se prestação de serviços a tercei- ([WUDRUGLQ£ULR,QWHLUR7HRUGR$FµUG¥RGLVSRros a transferência feita pela contratante da nível em: < http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/
H[HFX©¥R GH TXDLVTXHU GH VXDV DWLYLGDGHV VRERQ¼PHUR!$FHVVRHP-DQ
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3RU«PQRTXHWDQJHDEHQHI¯FLRVFRPRSODQR
GH VD¼GH HVWHV V¥R GHˋQLGRV SRU FDGD HPSUHsa prestadora de serviço. Dessa forma, tenta-se
HYLWDUDȤSUHFDUL]D©¥RȥGRWLSRGHUHOD©¥RWUDEDOKLVWDHPTXHVW¥RULVFRDTXHHVW¥RVXEPHWLGDV
TXDLVTXHURXWUDVIRUPDVGHRIHUWDGHWUDEDOKR
Q¥RVHQGRXPDSHFXOLDULGDGHGDWHUFHLUL]D©¥R
de serviços. Assim, o legislador busca, com a
UHGD©¥R UHDOL]DGD FRQFLOLDU RV LQWHUHVVHV GR
empregado e do empregador.

atuação por contar com orçamento público, no
todo ou em parte, na constituição do capital
dela. Apesar de estar inserida em um mercado competitivo, precisa pautar as decisões nos
princípios constitucionais da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade
HGDHˋFL¬QFLDTXHGHOLPLWDPDIRUPDGHDWXação para garantir a proteção do interesse púEOLFR'HVVDIRUPDR'HFUHWRQ|GHˋQHRVSDU¤PHWURVGHVHOH©¥RGHSHVVRDOVHMD
por concurso público ou por meio da contrataSegundo Alexandrino e Paulo (2012), o Estado ção de serviços de terceiros e, expressamente,
RUJDQL]DVH VRE D IRUPD GH $GPLQLVWUD©¥R contempla as proibições da execução indireta
Pública Direta e Indireta para oferecer os ser- de serviços, como segue:
viços públicos à sociedade. A Administração
Nas empresas públicas e nas sociedades de
3¼EOLFD ,QGLUHWD FRQVLVWH HP GHVFHQWUDOL]DU
economia mista controladas pela União, não
(distribuir a competência) das atividades esserão objeto de execução indireta os serviços
tatais por meio de pessoas jurídicas de direito
TXH GHPDQGHP D XWLOL]D©¥R SHOD FRQWUDWDS¼EOLFR H SULYDGR FRP ˋP HVSHF¯ˋFR H GH UHGD GH SURˋVVLRQDLV FRP DWULEXL©·HV LQHUHQlevância social. Essa estruturação indireta visa
tes às dos cargos integrantes de seus Planos
de Cargos e Salários, exceto se contrariar os
DRGHVHPSHQKRFRPPDLRUHˋFL¬QFLD
&RQIRUPHR'HFUHWR/HLQ|QRDUW|
a Administração Pública Indireta compreende
as seguintes categorias de entidades, dotadas
GH SHUVRQDOLGDGH MXU¯GLFD SUµSULD DXWDUTXLDV
empresas públicas, sociedades de economia
mista e fundações públicas. As empresas públicas e as sociedades de economia mista são
criadas por lei para a exploração de atividades
econômicas.
A busca por maior rentabilidade vai além da
manutenção da competitividade no mercado
HPTXHVHDWXD&RPRH[HPSORVK£RV&RUUHLRV
FRP R PRQRSµOLR QD HQWUHJD GH FDUWDV  QR
mercado de entrega de encomendas e, no de
produção de combustíveis, mercado também
aberto a outras empresas, a Petrobras.
A rentabilidade leva à inovação constante, mas
a Administração Indireta possui limites de
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SULQF¯SLRV DGPLQLVWUDWLYRV GD HˋFL¬QFLD GD
HFRQRPLFLGDGHHGDUD]RDELOLGDGHWDLVFRPR
na ocorrência de, ao menos, uma das seguinWHVKLSµWHVHV
I - caráter temporário do serviço;
II - incremento temporário do volume de
serviços;
,,,DWXDOL]D©¥RGHWHFQRORJLDRXHVSHFLDOL]D©¥RGHVHUYL©RTXDQGRIRUPDLVDWXDOHVHJXUDTXHUHGX]HPRFXVWRRXIRUPHQRVSUHMXdicial ao meio ambiente; ou
IV - impossibilidade de competir no mercado
FRQFRUUHQFLDOHPTXHVHLQVHUH
i|$VVLWXD©·HVGHH[FH©¥RDTXHVHUHIHUHP
os incisos I e II do caput poderão estar relaFLRQDGDV¢VHVSHFLˋFLGDGHVGDORFDOLGDGHRX¢
necessidade de maior abrangência territorial.
i | 2V HPSUHJDGRV GD FRQWUDWDGD FRP
atribuições semelhantes ou não com as
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atribuições da contratante atuarão somente
no desenvolvimento dos serviços contratados.
i|1¥RVHDSOLFDDYHGD©¥RGRFDSXWTXDQGR
se tratar de cargo extinto ou em processo de
extinção.
i|2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RRXµUJ¥R
HTXLYDOHQWH GDV HPSUHVDV S¼EOLFDV H GDV VRciedades de economia mista controladas pela
União estabelecerá o conjunto de atividaGHVTXHVHU¥RSDVV¯YHLVGHH[HFX©¥RLQGLUHWD
mediante contratação de serviços. (BRASIL.
'HFUHWRQ|DUW|

No âmbito da Administração Pública Federal
Indireta, planos de demissões voluntárias foram implementados por empresas públicas
(como exemplo os Correios, com propostas
desde 2009) e sociedades de economia mista
(como exemplo as propostas da Petrobras, do
Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal
nos últimos dois anos).

2 'HFUHWR Q|  UDWLˋFD TXH D WHUFHLUL]D©¥R DSUHVHQWDVH SRUWDQWR FRPR XPD
Quanto à forma de contratação de pesso- alternativa para contratação de mão de obra
al, segundo o art. 37, inciso II da Constituição DGLFLRQDODTXHODQHFHVV£ULDHPFDU£WHUFRQWLQFederal de 1988, os cargos da Administração JHQFLDO SDUD DWHQGLPHQWR GH GHPDQGDV VD]RPública têm de ser providos mediante concurso. nais) ou para execução de atividades-meio, resSegundo Scherch (2016), o concurso público é a peitando-se os princípios da moralidade e da
PDWHULDOL]D©¥RGRSULQF¯SLRGDLPSHVVRDOLGDGH impessoalidade.
HUHGX]DSRVVLELOLGDGHGHDSDGULQKDPHQWRVRX
discriminação. A exceção a isso são os cargos O princípio da legalidade é um dos norteadores
GHWRGDD©¥RHRSULQF¯SLRGDHˋFL¬QFLD«DTXHHPFRPLVV¥RRXGHFRQˋDQ©D
OHTXHMXVWLˋFDULDDWHUFHLUL]D©¥RGHVHUYL©RVQD
Por outro lado, como uma medida adicional Administração Indireta, obviamente atendenGH ȤHQ[XJDPHQWRȥ GD P£TXLQD DGPLQLVWUDWL- GRVHDRVGHPDLVFRPDWXD©¥RFRQGL]HQWHFRP
va pública com vistas à redução de custos, a as previsões legais, transparência e satisfação
Administração Pública Federal direta, autár- do interesse público.
TXLFD H IXQGDFLRQDO RIHUWRX SODQRV GH GHVOL&RPEDVHQRSULQF¯SLRGDHˋFL¬QFLDHYLWDVH
JDPHQWRYROXQW£ULRDRHIHWLYRSUµSULRSURS¶V
GHVSHUG¯FLRV H VH YLDELOL]D PDLRU UHQWDELOLMRUQDGDGHWUDEDOKRUHGX]LGDHOLFHQ©DVHPUHdade social. Impõe à Administração Pública
muneração com adesão no período de setembro
Direta e Indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de
DGH]HPEURGHHLPSOHPHQWRXDUHHVWUXsuas
competências de forma imparcial, neuturação da carreira. Segundo o então Ministro
WUD WUDQVSDUHQWH SDUWLFLSDWLYD HˋFD] VHP
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,
EXURFUDFLD H VHPSUH HP EXVFD GD TXDOLGDGH
Dyogo Oliveira3, tratou-se de uma estratégia
primando pela adoção dos critérios legais e
SDUD JHUDU HFRQRPLD YLDELOL]DU PDLRU HˋFL¬QPRUDLV QHFHVV£ULRV SDUD PHOKRU XWLOL]D©¥R
possível
dos recursos públicos, de maneira a
FLDHPHQRVEXURFUDFLDGDP£TXLQDS¼EOLFD
evitarem-se desperdícios e garantir-se maior
rentabilidade social. (MORAES, 1999, p.30).

3. GOVERNO DO BRASIL, Governo abre inscrições para programa de desligamento Voluntário. Disponível em: < http://
www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/09/governo
-abre-inscricoes-para-programa-de-desligamento-voluntaULR!$FHVVRHP-DQ

 LPSRUWDQWH UHVVDOWDU WDPE«P TXH RV OLPLtes com gastos de pessoal, determinados pela
Lei de Responsabilidade Fiscal em cada período de apuração e em cada ente da Federação,
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na Lei 13.303/2016, conhecida como a “lei das
estatais”. Ela dispõe sobre o estatuto jurídico
da empresa pública, da sociedade de economia
mista e das respectivas subsidiárias no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e
Prevendo a possibilidade de o gestor público dos Municípios, mas não possui expressa citarecorrer a arranjos orçamentários, um prová- ção ou referência à contratação de mão de obra
vel artifício para burlar os limites supracitados, WHUFHLUL]DGD
SURYRFDQGR GHVHTXLO¯EULR GDV FRQWDV S¼EOLFDV
o legislador determinou na Lei Complementar 2.3 OS IMPACTOS DA TERCEIRIZAÇÃO
Q|QRDUWiRTXHRVYDORUHVGRV NA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
FRQWUDWRVGHWHUFHLUL]D©¥RGHP¥RGHREUDTXH 2 SURFHVVR GH WHUFHLUL]D©¥R GHPDQGD SODQHMDse referem à substituição de servidores e em- PHQWR H LPSOLFD HP GHˋQL©¥R GH SDU¤PHWURV
SUHJDGRV S¼EOLFRV VHU¥R FRQWDELOL]DGRV FRPR TXHGHYHPVHUEHPPDSHDGRVFRPRVHJXH
“Outras Despesas de Pessoal”. Dessa forma, é
1R SURFHVVR GH WHUFHLUL]D©¥R « LPSRUWDQWH
possível a manutenção dos parâmetros para a
TXHRUHVSRQV£YHOSHODVGHFLV·HVGDHPSUHVD
UHDOL]D©¥RGHGHVSHVDFRPSHVVRDO
UHˌLWDVREUHTXDOHVWUDW«JLDJHQ«ULFDHOHYDL
não poderão exceder os percentuais da receita
FRUUHQWHO¯TXLGD2VOLPLWHVV¥RGHSDUDD
8QL¥RHSDUDRV(VWDGRVH0XQLF¯SLRV /HL
&RPSOHPHQWDUQ|GHGHPDLRGH 

EXVFDU  SUHFLVR GHˋQLU R TXH VHU£ WHUFHLUL]DGR TXH WLSR GH IRUQHFHGRU EXVFDU D H[WHQV¥RGDWHUFHLUL]D©¥RRVWLSRVGHFRQWUROHV
SRVV¯YHLVHWF$GHFLV¥RGHWHUFHLUL]D©¥RGHYH
REHGHFHU¢HVWUDW«JLDGHˋQLGDSHODHPSUHVD
ou não gerará o valor desejado e poderá resultar em fracasso com perdas em custos e/
RX HP TXDOLGDGH QD SUHVWD©¥R GRV VHUYL©RV
(OSÓRIO, 2017, p.18).

*HUDOPHQWHDPRGDOLGDGHOLFLWDWµULDHVFROKLGD
pela Administração Pública para a contratação de mão de obra objeto de execução indireta é o pregão por demonstrar ser mais célere
H HˋFD] $ /HL )HGHUDO Q|  TXH UHJXlamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
SURYLG¬QFLDV H QR DUW | DSUHVHQWD DV GHˋQLções da execução direta e indireta. A execução
GLUHWD«IHLWDSHORVµUJ¥RVHSHODVHQWLGDGHVGD
$GPLQLVWUD©¥RSRUPHLRVSUµSULRVHDLQGLUHWD
«DTXHODQDTXDORµUJ¥RRXDHQWLGDGHFRQWUDWD
FRPWHUFHLURVVRETXDOTXHUGRVVHJXLQWHVUHJLmes: empreitada por preço global, empreitada
por preço unitário, tarefa e empreitada integral.

Considerando a já mencionada importância da
JHVW¥RGRFRQKHFLPHQWRSDUDDVRUJDQL]D©·HV
DTXHOD WRUQDVH VHP G¼YLGD XPD YDUL£YHO
FKDYH FRP SRGHU GH LPSDFWR RUJDQL]DFLRQDO
FRQVWLWXLQGRXPGRVJUDQGHVGHVDˋRV¢WHUFHLUL]D©¥RSULQFLSDOPHQWHQRTXHWDQJH¢DWLYLGDGHˋPGHXPDRUJDQL]D©¥RSRLVHVW£OLJDGD¢
geração de valor:

$ȤOHLGDWHUFHLUL]D©¥RȥFRPR«FRQKHFLGDD/HL
)HGHUDOQ|Q¥RFRQWULEXLXFRPDOWHUD©·HVQRSURFHVVROLFLWDWµULRSDUDFRQWUDWD©¥R
GHVHUYL©RVYROWDGRVSDUDDVDWLYLGDGHVˋPGDV
empresas públicas e de sociedades de economia mista, assim como não há previsão de mudanças nas contratações dos referidos serviços

Vale ressaltar o risco de descontinuidade da
perpetuação do conhecimento no setor púEOLFR $V RUJDQL]D©·HV S¼EOLFDV QHFHVVLWDP
investir mais na gestão do conhecimento de
IRUPD TXH DV WUDQVL©·HV GH JRYHUQR Q¥R LPpactem negativamente, não descontinuem
processos e projetos. Com a efetiva gestão
do conhecimento e a colaboração dos serYLGRUHV FULDVH XP UHSRVLWµULR YLWDO SDUD D
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impactará negativamente na imagem da
instituição.
Por isso a necessidade de cláusula contratual
TXHREULJXHDHPSUHVDWHUFHLUL]DGRUDDFXPprir com o treinamento dos seus funcionários,
GHPRGRDDWHQGHU¢VGHPDQGDVGDRUJDQL]D©¥R FRQWUDWDGRUD GH PDQHLUD HˋFLHQWH SRLV
FDVR FRQWU£ULR GHSHQGHQGR GD ˋVFDOL]D©¥R
acurada do gestor do contrato, certamente a
instituição poderá rescindir o contrato, conIRUPHRVDUWLJRVHGD/HLTXHˋ[DPTXHDLQH[HFX©¥RWRWDORXSDUFLDOGRFRQtrato gera a rescisão, acobertada pelo artigo
79 dessa mesma Lei. (SILVA, 2005, p.23).

continuidade e reconhecimento das melhores práticas. (LISBOA, 2018)

Em complemento, é de suma importância o
Estado investir em tecnologia da informação e
P«WRGRVGHWUHLQDPHQWRHˋFD]HVSDUDDSHUSHtuidade e a implementação do conhecimento
gerado, com ênfase em capacitação e, principalmente, na construção da cultura de comprometimento entre os empregados efetivos e os
WHUFHLUL]DGRV
&RQTXLVWDGDDSDGURQL]D©¥RGRmodus operandi
GHXPDRUJDQL]D©¥RGD$GPLQLVWUD©¥R,QGLUHWD
e o comprometimento dos funcionários terceiUL]DGRV « SRVV¯YHO TXH D HPSUHVD FRQWUDWDQWH
direcione seus esforços à criação de vantagens
competitivas no mercado.

1RTXHVHUHIHUH¢ˋVFDOL]D©¥RFRQWUDWXDOQ¥R
se pode deixar de ressaltar a relevância do paSHO GR ˋVFDO GR FRQWUDWR SRU SDUWH GD FRQWUDWDQWH2ˋVFDOGRFRQWUDWR«GHVXPDLPSRUW¤Qcia no acompanhamento das responsabilidades
advindas
destas contratações, sendo vital uma
2XWUR LPSDFWR TXH GHYH VHU DGPLQLVWUDGR QD
SDUFHULD FRP HPSUHVDV WHUFHLUL]DGDV « D SUH- boa gestão e relativa segurança jurídica, em
servação da imagem da contratante. Tal pre- consonância com o emaranhado de leis e orienocupação reside, também, na possibilidade de tações sociais e trabalhistas vigentes.
essas prestadoras de serviços causarem prejuí- 8PDˋVFDOL]D©¥REDVWDQWHREMHWLYDRXVHMDVD]RV¢FRQWUDWDQWHSHORGHVFXPSULPHQWRGHUH- EHQGRVHFRPRID]¬ODHRTXHGHYHVHUDFRPlações trabalhistas.
SDQKDGR«XPFRQKHFLPHQWRTXHRVWLWXODUHV
O contato direto com o público é a “impressão
TXHˋFDȥRXVHMD«RPRPHQWRGHFRQTXLVWDH
GHˋGHOL]D©¥RGRFOLHQWH¢RUJDQL]D©¥R'DGDD
relevância, o desempenho da gestão operacioQDO GR FRQWUDWR QR TXH WDQJH DR DFRPSDQKDPHQWR GR DWHQGLPHQWR ˋHO ¢V FO£XVXODV FRQWUDWXDLV SHOD HPSUHVD WHUFHLUL]DGD « GH VXPD
importância:
4XDQWR ¢ WHUFHLUL]D©¥R GRV VHUYL©RV TXH QHcessitam de contato direto com o público,
HVVHV PDLV TXH TXDOTXHU RXWURV QHFHVVLWDP
SRVVXLUSURˋVVLRQDLVWUHLQDGRVHPVHXVTXDGURV WHQGR HP YLVWD TXH R FLGDG¥R FRQHFtará o atendimento à instituição. Dessa forma, uma prestação de serviços efetuada por
XP IXQFLRQ£ULR Q¥R TXDOLˋFDGR FHUWDPHQWH

GDVˋVFDOL]D©·HVQ¥RSRGHPGHL[DUGHWHUSDUD
D H[HFX©¥R GD DWLYLGDGH TXH GHVHPSHQKDP
$VVLP « SRVV¯YHO LGHQWLˋFDU HYHQWXDLV GHVcumprimentos de obrigações trabalhistas e
previdenciárias por parte do contratado, agindo-se em tempo hábil para evitar maiores preMX¯]RV DR VXMHLWR S¼EOLFR WRPDGRU GH VHUYL©RV
6HJXQGR R 'HFUHWR Q|  QR DUW 
D JHVW¥R H D ˋVFDOL]D©¥R GD H[HFX©¥R GRV FRQWUDWRV FRPSUHHQGHP R FRQMXQWR GH D©·HV TXH
REMHWLYDP HQWUH RXWUDV YHULˋFDU D UHJXODULGDGHGDVREULJD©·HVSUHYLGHQFL£ULDVˋVFDLVHWUDEDOKLVWDVSDSHOHVWHDVVXPLGRSHODˋVFDOL]D©¥R
administrativa, prevista no art. 11 do decreto
supramencionado.
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A ausência de subordinação intrínseca do colaborador da empresa contratada à empresa
contratante é característica peculiar da terceiUL]D©¥R LPSDFWDQGR QD PHQVXUD©¥R GH ULVFRV
QR TXH WDQJH SRU H[HPSOR ¢ DVVLGXLGDGH GR
colaborador e à ausência dele, na pronta repoVL©¥R GH HIHWLYR GH IRUPD TXH Q¥R VH FRPSURmeta a meta de produtividade estabelecida. É
UHFRPHQG£YHO D SDGURQL]D©¥R SDUD RWLPL]D©¥R GR FRQWUROH SHULµGLFR GH URWLQDV H SURFHdimentos pertinentes ao acompanhamento da
WHUFHLUL]D©¥R 'HVVD IRUPD D $GPLQLVWUD©¥R
3¼EOLFDPLQLPL]DRULVFRGHSDJDUSRUVHUYL©R
não prestado.
3 CONCLUSÃO
$ FRQWUDWD©¥R GH VHUYL©RV WHUFHLUL]DGRV SHOD
Administração Pública Indireta apresenta limitações, tais como a necessidade de se pautar
nos princípios constitucionais da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da publiFLGDGHHGDHˋFL¬QFLDDSHVDUGDSRVVLELOLGDGH
OHJDOUHF«PDGPLWLGDSHORJRYHUQRGHVHˋUPDU
SDUFHULDVFRPHPSUHVDVWHUFHLUL]DGDVSDUDH[HFX©¥RGHDWLYLGDGHVˋP$O«PGLVVRRTXHGHYH
VHUREVHUYDGRSHORVµUJ¥RVGHFRQWUROH«DSRVsibilidade de o gestor público recorrer a arranjos orçamentários, um provável artifício para
burlar os limites supracitados, provocando deVHTXLO¯EULR GDV FRQWDV S¼EOLFDV ȤPDVFDUDQGRȥ
despesas com pessoal por meio da contratação
GHHIHWLYRWHUFHLUL]DGR

contratação de serviços de terceiros, permitindo acompanhar o desempenho da parceria.
LQHJ£YHOTXHDWHUFHLUL]D©¥RYHPDVVXPLQGR
um importante papel como efetiva ferramenta de gestão, permitindo o foco corporativo na
LQRYD©¥R H QD FULD©¥R GH YDORUHV GDV SUµSULDV
marcas, contribuindo para a implementação
de vantagens competitivas. Essa possibilidade
pode representar uma excelente alternativa
SDUD D $GPLQLVWUD©¥R ,QGLUHWD XPD YH] TXH
YLDELOL]D D FRQFHQWUD©¥R GRV HVIRU©RV QR DSULmoramento da atuação no mercado, na implementação de novos produtos e serviços, bem
como no estudo de novos mercados.
$V UHFHQWHV PXGDQ©DV UHIHUHQWHV ¢ WHUFHLUL]Dção de serviços são bastante relevantes para as
categorias da Administração Pública Indireta
de empresa pública e sociedade de economia
PLVWD TXH HVW¥R VH UHLQYHQWDQGR SDUD REWHQção de melhores resultados e garantia da continuidade das atividades, recuperando, em
muitos casos, a tradição de referência da socieGDGHHPFRQˋDQ©DHHPTXDOLGDGHGRVVHUYL©RV
prestados.

(QWUHWDQWR FDEH UHˌH[¥R H DQ£OLVH GRV SRVV¯veis fatores positivos e negativos a serem admiQLVWUDGRVQHVVHQRYRFRQWH[WRTXDQGRSDVVDD
ser possível entregar a terceiros a execução de
XPDDWLYLGDGHˋPTXHFRPSHWHDRVUHIHULGRV
HQWHV S¼EOLFRV SULQFLSDOPHQWH QR TXH WDQJH
Diante da legislação em vigor e visando a ma- aos investimentos demandados para garantia
nutenção da imagem da Administração Pública da perpetuação do conhecimento e da manuIndireta perante os respectivos clientes, é fun- WHQ©¥RGRYDORUGDRUJDQL]D©¥R
GDPHQWDODIHULUDTXDOLGDGHHDSURGXWLYLGDGH $ WHUFHLUL]D©¥R WDPE«P LPSOLFD HP UHVSRQVDdos serviços por ela prestados. Essa aferição bilidade civil do Estado e, principalmente, na
depende do estabelecimento de parâmetros responsabilidade pela execução de orçamento
TXDOLWDWLYRV H TXDQWLWDWLYRV SDUD ˋVFDOL]DU D público, demandando observância a toda le-

JLVOD©¥R TXH FHUFD R WHPD &XPSUH UHVVDOWDU
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também, o atendimento às exigências do merFDGRHPTXHDWXDXPDYH]TXHSRVVXLHPVXD
essência uma função social, apesar do mercado
concorrente.

BRASIL. Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro
de 1967. Dispõe sobre a organização da
Administração Federal, estabelece diretrizes
para a Reforma Administrativa e dá outras
SURYLG¬QFLDV%UDV¯OLD')3UHVLG¬QFLDGD
Obviamente, não houve a pretensão, neste ar- República, [1967] Disponível em: http://www.
tigo, de esgotar o tema proposto, mas chamar planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0200.
D DWHQ©¥R SDUD RV GHVDˋRV H DV SRVVLELOLGDGHV htm. Acesso em: 05 jul. 2018.
GDWHUFHLUL]D©¥RQDVHVWDWDLVHQDV6RFLHGDGHV
de Economia Mista, segundo o ordenamento BRASIL. Decreto nº 9.507, de 21 de setembro
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imprescindível o acompanhamento constante administração pública federal direta, autárquica
GDHYROX©¥RGRVFHQ£ULRVMXU¯GLFRHPHUFDGROµ- e fundacional e das empresas públicas e das
JLFRTXHHQYROYHPRWHPDGHPRGRDJDUDQWLU sociedades de economia mista controladas pela
DPDQXWHQ©¥RGRVLQWHUHVVHVRUJDQL]DFLRQDLVH 8QL¥R%UDV¯OLD')3UHVLG¬QFLDGD5HS¼EOLFD
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