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Terceirização Trabalhista
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Terceirização
Contextualização

Lei 7.102/1983

Terceirização Permanente

Reforma Trabalhista 

Leis 13.429 e 13.467 de 2017

Lei 6.019/1974

Lei do Trabalho Temporário

Súmula 

331/1993 do TST

Histórico Normativo

Tema 725 STF

2018

O que é a Terceirização?

É a descentralização das atividades do negócio de uma empresa por meio da transferência da execução dos serviços à uma empresa terceira
especializada.

É válido ressaltar que, atualmente, é possível realizar a terceirização de todas as atividades da empresa, tanto as atividades de apoio, ou secundárias,
quanto a atividade-fim do negócio.

Linha do Tempo da Legislação Trabalhista sobre o Tema:
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Terceirização
Reforma Trabalhista

2

• Possibilidade de terceirização na atividade fim, com responsabilidade subsidiária da contratante

• Necessidade de capacidade econômica condizente com a execução da terceirizada

• Necessidade da terceirizada responder pela direção dos serviços dos empregados terceiros

• Igualdade Salarial – Não é imperativo, e pode ser negociado

• Terceiros tem direito à alimentação, transporte, atendimento médico, treinamentos e  medidas de proteção de 

Saúde e Segurança, desde que o serviço seja executado nas dependências da contratante

• Vedações: a) de empregados terceiros exercerem atividade distinta do contrato;  b) da contratação de 

empregados terceiros (e ex sócios) no período de 18 meses do desligamento com a terceirizada

Reforma Trabalhista

A reforma trabalhista trouxe segurança jurídica às empresas, incentivando, portanto, a terceirização. Veja, nesse sentido, os principais dispositivos
trazidos pelas leis 13.429/2017 e 13.467/2017 quanto à terceirização:
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Terceirização
Vantagens da Terceirização

Lorem ipsum 

01

02

03

04

05
Options

Concentração da empresa no seu “core business”

Simplificação da estrutura da empresa

Maior competitividade no mercado
.

Redução do custo da mão de obra

No Brasil, 22% da mão de obra é terceirizada, conforme levantamento realizado pelo IBGE. Nesse sentido, demonstramos a seguir as razões e as
vantagens que decorrem da opção pela terceirização.
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Terceirização
Riscos da Terceirização

As vantagens inovadoras trazidas pela terceirização podem resultar em riscos para as empresas contratantes se mal geridas. Considerando a
responsabilidade subsidiária da empresa contratante, há sempre o risco de reclamatórias trabalhistas e autuações em sede de fiscalização.

Veja, a seguir, os temas mais recorrentes nas demandas trabalhistas:

Demandas
Trabalhistas

Não Concessão de 

Férias

Não Atendimento SST

Vínculo Empregatício

Verbas Rescisórias

Adicional

Periculosidade / 

Insalubridade

Horas Extras / 

Adicional Noturno

Falta de 

Recolhimento do 

FGTS

Falta de Pagamento

Salarial
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Terceirização
Riscos da Terceirização

Além dos riscos das reclamatórias trabalhistas e autuações fiscais e trabalhistas, há também a repercussão negativa em mídias, conforme exemplos a
seguir:
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Terceirização
Boas Práticas para Mitigação de Riscos

Mitigação de Riscos

Política para a contratação de Terceiros

Exigência contratual pelo cumprimento da

legislação

Homologação Prévia

Monitoramento mensal da documentação dos 

terceiros

Comitê interno com foco em Gestão de Terceiros
Buscam o bem-estar de seus 

empregados e terceiros

Mapeiam riscos que 
possibilitam uma melhor visão 

gerencial

Exigem o cumprimento da 
legislação por parte dos 

terceiros

Previnem a contratação de 
fornecedores que utilizam 
condições degradantes de 

trabalho

Previnem riscos de imagem e 
reputação de empresa diante 

do mercado

Abaixo, mencionamos boas práticas realizadas pelas empresas que possuem um processo de gestão de terceiros adequado:
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Terceirização
Confidencialidade e Privacidade

Previsão Contratual – Cláusula LGPD

it is  

Finalidade Delimitada – cumprimento de normas trabalhistas e previdenciárias
d. The is just text to show where you could insert text. This is dummy text it is not here to be read. This is dummy text it is not here to be read. The is just text to 

show where you could insert text. This is dummy text it is not here to be read. This is dummy text it is not here to be read. The is just text to show where you could 

insert text. This is dummy text it is not here to be read. This is dummy text it is not here to be read. The is just text to show where you could insert text. The is just 

text to show where you could insert text. This is dummy text it is not here to be read. 

02

Permissivos e Bases Legais – necessário à execução do contratow where you could insert text. This is dummy text 01

Lorem ipsum 

Segurança no Tratamento dos Dados – sistemas protegidos04

03

Com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, o tratamento dos dados dos empregados terceiros passa a ser objeto de atenção por parte
das empresas tomadoras de serviços. Abaixo, os principais pontos sobre o tema:
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Terceirização
Preciso Monitorar?

Sua empresa contrata prestadores de 

serviços terceirizados?
Quais são as atividades que sua 

empresa terceiriza (limpeza, 

segurança, manutenção, etc)?

A empresa possui problemas 

trabalhistas decorrente de 

empregados terceirizados 

(reclamações trabalhista, 

fiscalizações)?

A empresa efetua a guarda e análise dos 

documentos apresentados?

Sua empresa exige apresentação de documentos que 

comprovem o cumprimento das obrigações 

trabalhistas e previdenciárias dos terceirizados?
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Terceirização
Preciso Monitorar?

Sua empresa contrata 

prestadores de serviços 

terceirizados?

Quais são as atividades que sua 

empresa terceiriza (limpeza, 

segurança, manutenção, etc)?

A empresa possui problemas 

trabalhistas decorrente de 

empregados terceirizados 

(reclamações trabalhista, 

fiscalizações)?

A empresa efetua a guarda e 

análise dos documentos 

apresentados?

Sua empresa exige apresentação de documentos 

que comprovem o cumprimento das obrigações 

trabalhistas e previdenciárias dos terceirizados?
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Terceirização
Credenciais da Deloitte

Mineradora

Petrolífera

Bancário

Tecnologia

Distribuidora de 

Energia

Automobilístico

Comércio Varejista

Monitoramos atualmente 

aproximadamente 7mil contratos e 70 

mil empregados terceirizados

Energia Renovável

A Deloitte realiza a gestão dos terceiros das maiores empresas do Brasil, através de serviços gerenciados via plataforma especializada em Governança e 
Gestão de Riscos de Terceiros, denominada eGOT/D-Tracker. Esta ferramenta, contempla a gestão do fluxo das informações/documentações requeridas, 
bem como a coleta automatizada de dados públicos.
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Contatos

Claudia Gomes

Diretora

e-mail: clgomes@deloitte.com
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/claudia-
martins-gomes-a604712b/ 

Tels.: 
+ 55 (11) 5186-1517
+ 55 (11) 97110-7617

Aline Lacerda

Gerente

e-mail: alacerda@deloitte.com
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/aline-
lacerda-b11908b2/

Tels.: 
+ 55 (11) 5186-6640
+ 55 (11) 97515-8486



A Deloitte refere-se a uma ou mais empresas da Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), sua rede global de firmas-membro e suas entidades relacionadas (coletivamente, a “organização
Deloitte”). A DTTL (também chamada de “Deloitte Global”) e cada uma de suas firmas-membro e entidades relacionadas são legalmente separadas e independentes, que não podem se obrigar
ou se vincular a terceiros. A DTTL, cada firma-membro da DTTL e cada entidade relacionada são responsáveis apenas por seus próprios atos e omissões, e não entre si. A DTTL não fornece
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A Deloitte é líder global de auditoria, consultoria empresarial, assessoria financeira, gestão de riscos, consultoria tributária e serviços correlatos. Nossa rede global de firmas-membro e entidades
relacionadas, presente em mais de 150 países e territórios (coletivamente, a “organização Deloitte”), atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®. Saiba como
os cerca de 335 mil profissionais da Deloitte impactam positivamente seus clientes em www.deloitte.com.

As Partes reconhecem o risco apresentado pela disseminação do Coronavírus (COVID-19) e o impacto associado que isso pode ter na entrega dos Serviços. Os colaboradores das Partes
cumprirão quaisquer restrições ou condições impostas por suas respectivas organizações ao seu trabalho à medida que a ameaça do COVID-19 continuar. Embora as Partes procurem continuar
cumprindo suas respectivas obrigações de acordo com os prazos e a abordagem estabelecidos nessa proposta para Revisão de Folha de Pagamento, as Partes aceitam que podem ser obrigadas a
adotar práticas de trabalho alternativas e a criar salvaguardas durante esse período, incluindo o trabalho remoto, restrições de viagens de e para locais específicos e a quarentena de indivíduos.
Essas práticas alternativas e salvaguardas podem impactar ou impedir a realização de várias atividades, por exemplo, workshops ou outras reuniões presenciais. Sem prejuízo da cláusula relativa
as questões de “Força Maior”, as Partes trabalharão em colaboração e de boa fé para acordar uma requisição de mudança a fim de mitigar o impacto adverso resultante dos efeitos do COVID-19
nos serviços. De qualquer forma, a Deloitte não se responsabilizará por qualquer falha ou atraso no cumprimento de suas obrigações para a realização dos trabalhos propostos, na medida em
esta seja causada/haja contribuição da expansão do COVID-19 e seus impactos associados.
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