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RESUMO 

Este artigo é o resumo sumário da dissertação de mesmo título, resultado de 

um estudo sobre a percepção que os atores envolvidos no processo de 

terceirização de serviços, no Brasil, têm acerca do tema. Exploramos o papel 

da terceirização na precarização do trabalho no Brasil a partir de depoimentos 

de representantes de centrais sindicais, acadêmicos, lideranças do Legislativo 

nacional responsáveis pela autoria de Projetos de Lei que buscam um marco 

regulatório para a matéria, representantes do Judiciário trabalhista brasileiro e 

de representantes do SAAE-RJ – Sindicato dos Auxiliares de Administração 

Escolar do Estado do Rio de Janeiro.  
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ABSTRACT 

This article is the summary of the thesis of the same title, which is the result of 

a study on the perceptions of the actors involved in the process of 

outsourcing, in Brazil, has about the theme. We explore the role of outsourcing 

in job insecurity in Brazil based on statements of representatives of trades 

unions, academics, leaders of national Legislative responsibility for authorship 

of Law Projects that seek a regulatory framework for the field, representatives 

of the Judiciary Brazilian labor and representatives of SAAE-RJ - Union 

of Auxiliary of School Administration in the State of Rio de Janeiro. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

A discussão sobre a terceirização da força de trabalho no Brasil surge num contexto 

de desregulamentação dos mercados iniciada nos anos 1990. Nessa época o entendimento 

dominante culpava a legislação trabalhista pelo baixo crescimento dos postos de trabalho. 

A partir de 2003, com a retomada do crescimento econômico, evidenciou-se um 

modelo de desenvolvimento em que crescimento econômico; diminuição das taxas de 

desemprego aberto; aumento da participação da renda do trabalho no PIB; e diminuição da 

pobreza extrema e absoluta, via políticas de distribuição de renda, que criou expectativas de 

que o Brasil estava num rumo próspero. 

A crise econômico-financeira mundial de 2008 veio expor algumas mazelas 

brasileiras do subdesenvolvimento. Dada a baixa diversidade da estrutura produtiva 

brasileira, e respectivas implicações sobre o mercado de trabalho e a distribuição de renda, 

o Brasil vem crescendo a taxas fraquíssimas, e mesmo mantendo as baixas taxas de 

desemprego aberto, tem as vagas de emprego, criadas, concentradas na base da pirâmide 

salarial. 

Esta dissertação cumpre uma etapa de contribuição para o aprofundamento em 

estudos sobre processos de terceirização de mão-de-obra e de serviços no Brasil. 

As grandes empresas se adaptaram às mudanças estruturais, no contexto de baixo 

crescimento, com a externalização de serviços, componentes e processos por meio da 

terceirização, em suas diferentes dimensões, o que contribuiu para reduzir custos e partilhar 

riscos. 

Beneficiadas pelas novas tecnologias e por um ambiente desfavorável aos 

trabalhadores, as empresas tiveram liberdade para fazer reengenharia e terceirizar funções 

– fenômeno que ajuda a explicar a razão da queda significativa do emprego nos grandes 

estabelecimentos e um crescimento do emprego nas pequenas empresas, que apresentam, 

em geral, piores condições de trabalho e maiores dificuldades para a organização coletiva. 

Além da terceirização, os empregadores utilizaram brechas legais e a fragilidade da 

fiscalização – encorajados pela defesa da flexibilização pelo governo federal – para 

introduzir formas de contratação que lhes fossem mais adequadas. Nesse sentido, 

aparecem as cooperativas de trabalho, o PJ, o “autônomo proletarizado” e o trabalho-

estágio, formas que simulam a relação de emprego, pois mantêm uma relação de 

subordinação do trabalho ao capital. no cenário atual, muitas das ocupações que poderiam 

ser consideradas como “autoemprego” e “pequeno empresário” constituíram-se, na 

realidade, em relação de emprego disfarçada.” 

No mundo contemporâneo está se assistindo a uma exacerbação das leis imanentes 
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do capitalismo, em que os agentes econômicos, aproveitando certas brechas e 

frágeis regulamentações, utilizam outras formas de contratação para reduzir custos, 

dividir responsabilidade e ter liberdade para realizar ajustes conforme o nível da 

demanda. Ou seja, para fugir da regulação pública que envolve atualmente a relação 

de emprego formal, transferindo aos seus contratados a insegurança e incerteza de 

um mercado com maior nível de concorrência e de crescimento instável. 

 

2- METODOLOGIA 

 

Elaborar uma pesquisa abordando um dos temas controversos da atualidade, a 

Terceirização, teve por objetivo tentar compreender e colaborar na busca de 

esclarecimentos que pudessem elucidar o atual estágio do debate sobre o tema da 

terceirização no Brasil, trazendo o discurso sindical da base para o cerne. 

Nesse sentido, buscamos inserir no debate os atores que tem a responsabilidade de 

coordenar os estudos que viabilizem um marco regulatório, uma lei geral que dê maior 

segurança a parte que contrata e à parte mais enfraquecida dessa relação capital versus 

trabalho. 

A pesquisa deu voz a representantes do empresariado; a mediadores da Justiça do 

Trabalho; a representantes das Centrais Sindicais; a intelectuais da Academia; aos 

Deputados Federais responsáveis pela autoria de Projetos de Lei, substitutivos e relatoria de 

Comissões que tratam do tema da Terceirização no Congresso Nacional brasileiro; e de 

Diretores do SAAE-RJ – Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Estado do Rio 

de Janeiro, representantes de base dos trabalhadores da categoria que trabalham também 

no 3° grau do ensino no Estado do Rio de Janeiro, foco principal deste estudo. 

A ideia inicial que norteou esta pesquisa foi estudar a terceirização nas instituições 

de ensino superior no Estado do Rio de Janeiro. Para isso decidiu-se por trabalhar com o 

sindicato que representa a categoria pretendida. Contudo, não poderíamos avançar na 

pesquisa sem ter uma noção geral do tema no Brasil, e de como ele é tratado pelos atores 

que embasaram os nossos estudos. 

Não há unanimidade sobre as condições que caracterizam a estratégica da 

terceirização e seus resultados práticos, o que demonstra a variedade de ideias e a 

complexidade do tema. 

A terceirização, na sua forma de especialização baseada em alto poder tecnológico e 

de inovação, tem aparente em sua inexorabilidade a contradição ampliada, agora não mais 

capital versus trabalho, mas a criação de uma classe de trabalhadores que não se integra à 

“principal”, uma subclasse. A terceirização tem criado uma gleba de trabalhadores sem 

direitos, que não raramente são atacados pelos trabalhadores da empresa tomadora de 
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seus serviços. O processo tem permitido uma intensa fragmentação produtiva em nível 

mundial, criação de maior sazonalidade em algumas atividades e o acirramento da 

concorrência intercapitalista que impõe a permanente busca pela redução de custos. 

Neste quadro, o que urge no caso brasileiro é a regulamentação dessa prática, que 

impeça a utilização predatória da força de trabalho e permita isonomia de direitos entre 

trabalhadores e livre escolha de participação e representação sindical. 

O marco regulatório existente em países da América do Sul destaca a vigência da 

responsabilidade solidária, das empresas tomadoras de serviços terceirizados, quanto aos 

encargos trabalhistas e previdenciários, garantindo, assim, isonomia entre os trabalhadores, 

é do que utilizam Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai e Peru. 

 

3- DESENVOLVIMENTO 

 

Dos debates surgidos na Audiência Pública patrocinada pelo TST em setembro de 

2011 destaca-se a necessidade de estabelecimento de pisos salariais únicos para a mesma 

categoria de trabalhadores, a responsabilidade solidária entre empresa contratante e 

empresa contratada, impedindo/reduzindo a relação entre trabalhadores terceirizados e 

acidentes de trabalho, e o direito à sindicalização. A distinção entre atividades-meio e 

atividades fim não é clara, sua especificação conceitual pode não dar conta da real 

conjuntura contemporânea de relações no mercado, mas um detalhamento setorial pode 

esclarecer as especificidades em cada caso. A limitação da flexibilização só pode ser dada 

pela regulamentação clara de cada atividade, o tema é complexo, mas, tem que atacado. 

A Audiência Pública realizada na sede do TST em setembro de 2011 foi um marco 

inicial e fundante de um debate que reuniu sociedade civil, Legislativo e Judiciário brasileiros 

discutindo as saídas de negociação para buscar encontrar um modelo justo, regulamentador 

dessa prática de contratação de trabalhadores. No debate foi latente a tentativa de 

enfraquecer a tendência predatória de flexibilização das relações de trabalho. Neste 

momento da economia brasileira, assistimos aos apelos da sociedade civil participativa pela 

redefinição do papel do Estado, na concepção e implementação de políticas públicas que, 

além de viabilizar o crescimento econômico, o faça com justiça social, buscando igualdade 

de direitos com respeito às diferenças. 

Essa configuração negocial é inovadora, porque o empresariado anseia por uma 

forma de regulamentação da terceirização. Essa representação era antes contrária a 

qualquer tipo de regulamentação da terceirização. Portanto, a ausência de regulamentação 

já não interessa ao empresariado por estar gerando passivo trabalhista crescente. Da 

mesma forma ao movimento sindical também interessa uma lei geral de regulamentação da 
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terceirização, visto que os trabalhadores são as maiores vítimas da degradação que se 

estabelece no mercado de trabalho brasileiro. 

Ao Judiciário interessa um marco regulatório que delimite os questionamentos e 

definam quem deva ser processado, tomadora, prestadora ou as duas. 

Embora vários projetos de lei tratem de temas específicos relacionados com a 

terceirização (responsabilidade solidária, conta caução para direitos trabalhistas, etc.). 

Podemos considerar o momento atual um marco em relação ao tema da 

terceirização, uma vez que trabalhadores e empresários, por motivos distintos, estão 

disputando no Congresso Nacional uma legislação específica, e isso ficou bem claro quando 

dos discursos dos deputados Sandro Mabel (PR-GO) e Vicentinho (PT-SP) na primeira 

Audiência Pública que tratou do tema da Terceirização, patrocinada pelo TST. 

Dois projetos visam, sob perspectivas diferentes, a regulamentação da terceirização 

sob um ponto de vista mais geral e foram apresentados em todos os seus nuances no 

discorrer desta dissertação. 

1) O Projeto de Lei nº 4330/2004, do deputado Sandro Mabel (PR-GO) que propõe 

de forma direta a regulamentação das relações contratuais que envolvem a terceirização, 

visando a sua ampliação e a eliminação de “riscos” de reclamação trabalhista; 

2) o Projeto de Lei nº 1621/2007, elaborado pela CUT e demais Centrais Sindicais e 

apresentado ao Congresso pelo deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT-

SP), que visa, segundo o deputado federal Vicentinho (PT-SP) regulamentar as relações de 

trabalho nos processos de terceirização, com vistas à sua restrição e ao combate à 

precarização do trabalho. 

O Projeto de Lei nº 4330/2004, de autoria do deputado Sandro Mabel (PR-GO), que 

havia sido relator do PL nº 4302/19983, propõe de forma direta a regulamentação da 

terceirização. O PL nº 4330/2004 admite a quarteirização; impõe barreiras a qualquer 

possibilidade de vínculo empregatício com as empresas tomadoras de serviços; anistia as 

empresas de qualquer responsabilidade por terceirizações irregulares anteriores à lei, 

institucionalizando e legitimando a precarização do trabalho e os graves problemas por ela 

gerados. Propõe, ainda, regulamentar as terceirizações no setor público, sendo que a 

terceirização nesta área deveria ser objeto de regulamentação específica. Atualmente, este 

tem sido o principal projeto em torno do qual os segmentos empresariais representados no 

Congresso Nacional estão se aglutinando. 

                                                 
3
 Dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de trabalho temporário e na empresa de prestação de 

serviços a terceiros, e dá outras providências. NOVA EMENTA DO SUBSTITUTIVO: Altera dispositivos da Lei nº 
6.019, de 03 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras 
providências e dispõe sobre as relações de Trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros. Ver em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=20794. Acesso em 15/06/2013. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=20794
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O PL nº 4330/2004 libera a terceirização em qualquer parte da atividade, seja ela fim 

ou meio, inerente ou acessória. Piorando, portanto, na ótica da representação sindical o 

Enunciado nº 331 que, proíbe a terceirização na atividade-fim. No entender dos 

representantes sindicais dos trabalhadores no Brasil, divididos por suas respectivas Centrais 

Sindicais, o estabelecimento de um novo marco jurídico, em substituição ao Enunciado nº 

331 é um dos principais objetivos empresariais, a fim de livrar as empresas dos milhares de 

processos judiciais movidos pelos trabalhadores. Se aprovado, o PL 4330/2004, no entender 

da representação sindical citada, institucionalizar-se-á a legitimação da precarização, 

colidindo com o próprio significado do papel social do trabalho expresso na Constituição 

Federal e com as diretrizes do Trabalho Decente propostas pela Organização Internacional 

do Trabalho (OIT). 

Fruto de um intenso debate em um Grupo de Trabalho envolvendo vários ramos de 

atividade representados pela CUT, e do debate com todas as Centrais Sindicais brasileiras, 

o Projeto de Lei sob o nº 1621/2007, de autoria do deputado federal Vicente Paulo da Silva, 

(Vicentinho, PT-SP) visa regulamentar a terceirização somente nas empresas privadas e 

sociedades de economia mista. Embora o Estado seja um dos grandes contratantes de 

serviços terceirizados, a sua regulação segue normas e mecanismos de regulação 

específicos da esfera pública. 

Compreendendo o processo de trabalho como um conjunto de operações 

interdependentes, o PL nº 1621/2007 propõe a proibição da terceirização na atividade-fim e 

o estabelecimento de igualdade de condições e de direitos, caso áreas consideradas de 

apoio sejam terceirizadas. Neste caso, deverá ser estabelecido um processo de negociação 

entre a empresa e as representações dos trabalhadores, com vistas a preservar o nível de 

emprego e garantir boas condições de trabalho aos empregados diretos e terceiros. O 

direito à informação prévia é um requisito básico não só para este processo, como para 

construção de relações de trabalho mais democráticas, afirma o deputado federal Vicentinho 

(PT-SP). 

A responsabilidade solidária da empresa contratante pelos direitos trabalhistas e 

previdenciários é mais um aspecto importante do PL1621/2007.  

O PL 1621/2007 prevê a exigência pela empresa tomadora dos serviços terceirizados 

da documentação que comprove a capacidade da prestadora de serviços de honrar as 

obrigações trabalhistas; garantia aos terceiros de condições de saúde e segurança 

idênticas; de medidas de proteção à saúde dos trabalhadores iguais às dos empregados da 

empresa tomadora; a proibição da contratação de empresas constituídas com a finalidade 

exclusiva de fornecer mão-de-obra (proibição da intermediação); a instituição de vínculo 

trabalhista, sempre que estiverem presentes os elementos que caracterizam uma relação de 

emprego (subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade). 
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Portanto as premissas defendidas pelas Centrais Sindicais são: 1) o direito à 

informação e negociação prévia; 2) a proibição da terceirização na atividade-fim; 3) a 

responsabilidade solidária da empresa contratante pelos direitos trabalhistas e 

previdenciários; 4) a igualdade de direitos e de condições de trabalho e; 5) a penalização 

das infratoras.  

No aspecto sindical, o quadro não é nada favorável aos trabalhadores e se agrava 

com a omissão e a atuação ambígua da representação sindical, embora o sindicato pondere 

e enfatize a necessidade de regulamentar os serviços terceirizados e se coloque contra a 

terceirização no setor de educação. Segundo o SAAE-RJ é preciso alterar os critérios atuais 

de contratação dos trabalhadores terceirizados; promover a valorização do trabalho e do ser 

humano; comprometer-se com a construção da cidadania e de um País melhor para todos. 

Num quadro estrutural de alta rotatividade4 de mão-de-obra, evidenciado pelos dados 

de tempo médio de permanência no vínculo trabalhista. 

As elevadas taxas de rotatividade são um sério problema e afetam o funcionamento 

do mercado de trabalho. Para os trabalhadores, representa insegurança quanto ao contrato 

de trabalho, levando-os a períodos de desemprego, seguido da busca de nova colocação no 

mercado de trabalho. 

Em muitos casos, há intermitência nesta situação. A insegurança diz respeito 

também às condições de trabalho, sobretudo em relação ao rebaixamento salarial, devido 

ao uso recorrente do mecanismo da rotatividade como expediente de redução de custos 

pelas empresas; à formação profissional, pois pode representar a interdição da 

aprendizagem e da experiência no exercício de certas ocupações. Do lado empresarial, a 

literatura da área de Recursos Humanos é enfática ao apontar os custos decorrentes do 

processo de seleção e de treinamento e de avaliação do admitido contratado para substituir 

o desligado; a perda de “capital intelectual”; os problemas decorrentes da “aculturação” do 

novo trabalhador e, de forma mais ampla, a influência da rotatividade sobre a “saúde 

organizacional”, com impactos negativos sobre a produtividade e a lucratividade das 

empresas. 

As elevadas taxas de rotatividade afetam também os recursos públicos. 

Uma parcela significativa de verbas que financiam o investimento, voltado para a 

infraestrutura urbana (habitação, saneamento), e também o investimento privado para 

capacidade física produtiva, tecnologia e desenvolvimento tecnológico, entre outros, são 

lastreados na poupança compulsória dos trabalhadores (Fundo de Garantia do Tempo de 

                                                 
4
 A rotatividade, quando aplicada ao mercado de trabalho, refere-se à substituição de um trabalhador demitido 

por outro admitido. A análise dos dados da Rais (Relação Anual de Informações Sindicais) ao longo de vários 
anos da primeira década do século XXI permitiu ao DIEESE identificar como funciona a rotatividade no Brasil. O 
estudo, desenvolvido em convênio com o Ministério do Trabalho e Emprego, resultou no livro Rotatividade e 
flexibilidade no mercado de trabalho, lançado em dezembro de 2011 (DIEESE, 2011). 
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Serviço - FGTS) e nos recursos do fundo público organizado para a proteção dos 

desempregados, o seguro-desemprego. A utilização intensiva e recorrente destes fundos, 

cuja condição principal de acesso vincula-se aos desligamentos dos assalariados no 

mercado formal de trabalho impacta fortemente os resultados contábeis destes fundos 

públicos, onerando o volume de recursos despendido com o seguro-desemprego. Dessa 

forma, os efeitos dos desligamentos sobre o volume de saldo destes fundos são comumente 

relacionados às elevadas taxas de rotatividade do mercado de trabalho formal. 

Segundo DIEESE5 (2012, p.284), na primeira década deste século, a rotatividade 

apresentou elevadas taxas para o mercado de trabalho: 45,1%, em 2001; 43,6%, em 2004; 

46,8%, em 2007; 52,5%, em 2008, e 49,4%, em 2009. Considerando os últimos resultados 

disponíveis da RAIS, a taxa de 2010 atingiu o patamar de 53,8%. Os resultados revelam 

significativa rotação anual dos postos de trabalho, medida em relação ao estoque médio de 

cada exercício da RAIS. 

O tempo médio de permanência no vínculo no Brasil é de 4 anos; no entanto, cerca 

de 2/3 dos vínculos são desligados antes de atingirem 1 ano de trabalho. Uma hipótese que 

corrobora para o as altas taxas de rotatividade no emprego no Brasil é o país não é 

signatário da Convenção 158 da OIT, o que libera ilimitadamente as demissões. 

As profundas modificações tecnológicas somadas a uma economia globalizada 

pressionam e desafiam todas as áreas do mundo do trabalho. É fundamental convergir as 

discussões para a proteção ao trabalhador sem deixar de considerar a realidade do 

emprego. 

A regulamentação jurídica trabalhista em nível nacional deve ter a aprovação dos 

sindicatos, conforme determina a Constituição Federal de 1988. 

Contudo, há que se reconhecer e admitir outras formas de trabalho independente 

que são perfeitamente válidas, além do contrato de trabalho. Há necessidade de conceituá-

lo, esclarecer quais as formas reconhecidas de trabalho independente e conferir-lhes 

proteção adequada, colocando a cargo dos sindicatos tal defesa de direitos. Assim sendo, a 

terceirização seria disciplinada por lei, trabalhadores terceirizados estariam inseridos nas 

categorias profissionais das empresas onde desempenhariam suas funções, tendo as 

mesmas garantias dos trabalhadores diretos, firmadas por seus representantes legais, os 

respectivos sindicatos de categoria. 

 

4- CONCLUSÃO 

 

As formas de trabalho independente devem ser reguladas, dando a oportunidade ao 

                                                 
5
 Disponível em DIEESE. Rotatividade e flexibilidade no mercado de trabalho. São Paulo: DIEESE, 2011. 

http://www.dieese.org.br/livro/2012/livroSituacaoTrabalhoBrasil.pdf. Acesso 22/05/2013. 

http://www.dieese.org.br/livro/2012/livroSituacaoTrabalhoBrasil.pdf
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trabalhador que a desemprenhe o direito de se filiar a um sindicato de sua escolha. Impedir 

o trabalho desemprenhado por terceiros especializados, aproveitando a tecnologia e as 

modificações crescentes do mundo do trabalho, não contribuiria para o avanço dos 

processos produtivos, mas o trabalhador deve se sentir protegido quanto a seus direitos 

sociais. 

Remunerar de forma desigual o trabalhador de empresa terceirizada lícita, que 

executa lado a lado com o trabalhador da empresa-contratante a mesma atividade, é apartar 

iguais, desestimular aplicação de direitos sociais, conquistados por uma totalidade que se 

veria fragmentada em castas. 

A busca pela eficiência com equidade deve ser a meta da classe trabalhadora. 

A terceirização no Brasil está marcada pela busca da diminuição de custos do 

trabalho e não pelo aperfeiçoamento técnico das linhas de produção com maior 

especialização da mão-de-obra. 

A pesquisa demonstrou uma separação entre empregadores e empregados, 

notadamente explicitada nos discursos de defesa dos dois Projetos de Lei que tratam da 

terceirização, em discussão no Congresso Nacional. A pesquisa não alcançou o fim desse 

debate. O que acreditamos ser fundamental é garantir os direitos sociais constitucionais a 

10,5 milhões de trabalhadores no Brasil, o que corresponde a 2,6%6 das ocupações 

terceirizadas do mundo e a 23,9% do total de empregados com carteira assinada do País. 

O risco de se aprovar um Projeto de Lei que conceba a terceirização das atividades 

fim, que não conceba a isonomia entre trabalhadores diretos e terceirizados que 

desenvolvam as mesmas funções em uma mesma empresa, e que aborte a 

responsabilidade solidária, que responsabiliza a empresa contratante caso desvios 

cometidos contra o trabalhador terceirizado, seria segundo os sindicatos contrários à 

aprovação do PL4330/2004, trazer para a precarização das relações de trabalho os 76.1% 

dos trabalhadores brasileiros hoje protegidos em suas respectivas bases da federação. 

Pela defesa dos direitos adquiridos e pela ampliação desses direitos do mundo do 

trabalho é que se deve respeitar o inciso XXXII do art. 7º da Constituição Federal, que 

proíbe a distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os respectivos 

profissionais. 

Há que se manter o leque de direitos e ampliá-lo, na luta por um mundo do trabalho 

que abarque a crescente entrada no mercado de trabalho dos jovens, fomentar relações de 

trabalho decentes, com proteção social, assegurando normas mínimas para a promoção do 

trabalho que englobam um salário digno e que minimamente dê ao trabalhador condições de 

                                                 
6
 Fonte: 5º Pesquisa Setorial 2010/2011 (Sindeprestem e Asserttem - Associação Brasileira das Empresas de 

Serviços Terceirizáveis de Trabalho Temporário). Disponível em: http://www.labor.com.br/noticias/trabalho-
numero-de-terceirizados-chega-a-10,5-milhoes-diz-sindeprestem/#sthash.TGDgxedY.dpuf. Acessado em 
25/01/2013. 
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alimentação, habitação, educação, segurança e descanso; condições humanas de atividade 

com proteção contra acidentes e com cobertura previdenciária, direito a filiação livre ao 

sindicato que represente a categoria que opera na empresa para qual o trabalhador 

desenvolva suas atividades, enfim, ter garantidos todos os direitos de um trabalhador 

comum, o que não o deixa de ser pelo simples fato de estar desenvolvendo serviços 

terceirizados a uma empresa contratante. 
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