
POR QUE

TERCEIRIZAR?



Uma das principais vantagens da terceirização
é que o contratante da mão-de-obra consegue
focar seus esforços na atividade central da
empresa, deixando a cargo da contratada todas
as responsabilidades que envolvem a prestação
de serviços, como seleção, admissão,
treinamentos e acompanhamentos.



✓ A FORMAÇÃO DA EQUIPE

✓ FORNECIMENTO DE MATERIAIS

✓ FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA

A reposição dos recursos são realizadas pela terceirizada contratada, deixando 
de ser responsabilidade da sua empresa



✓ Empresas especializadas em limpeza disponibilizam pessoal extra para a realização de 
serviços eventuais, como o apoio em limpezas em caso de eventos.

✓ Sem a terceirização, seria necessário abrir um processo seletivo, o que demanda
tempo e dinheiro, ou então, o serviço acabará sendo realizado por uma equipe muito
pequena — o que pode resultar numa limpeza demorada e malfeita.

✓ Terceirizar os serviços de limpeza é mais conveniente, pois fornece um atendimento
sob medida que se adapta às necessidades específicas de cada negócio.



Se um funcionário falta ou se um equipamento precisa ser substituído, a
empresa responsável garante que isso seja feito dentro do menor tempo
possível.

Sua empresa ainda garante que terá a limpeza feita no momento necessário,
independentemente do surgimento de imprevistos e outras adversidades.



REDUÇÃO DE CUSTOS

✓ Exclusão da necessidade de manter vínculos trabalhistas, isto fica a cargo da empresa terceirizada.

✓ Os custos com processos judicias trabalhistas ficam por conta da empresa terceirizada

✓ Não é necessário fornecer equipamentos e materiais para os funcionários.

✓ O investimento é o estipulado em contrato.

✓ A empresa mantém os gastos com limpeza sempre dentro de um valor incorporado no 
planejamento financeiro.

✓ Manter o custo conforme  previamente definido.



REDUÇÃO DE CUSTOS

Livre desse tipo de necessidade de gestão, a empresa só
precisa se preocupar com sua própria atividade. A
flexibilidade oferecida na maioria dos contratos de
terceirização também é importante para evitar que a
empresa gaste mais do que realmente usa.
Em muitos casos, a gestão interna acaba gerando
excedentes de certos produtos, ou mesmo gastando mais
pela reposição emergencial de itens em falta. Este é outro
problema inexistente ao lidar com o serviço terceirizado,
que assume completamente a gestão do processo como
um todo.
Além disso, a ausência dessa responsabilidade faz com que
a empresa se veja menos preocupada diante de questões
como processos e pedidos de indenização, reduzindo os
gastos exigidos para essa tarefa.



Antes de fechar um contrato de terceirização, não esqueça de verificar:

✓ Se a empresa contratada tem qualificação técnica para a atividade;
✓ Se há transparência na forma como negocia e na demonstração dos custos 

envolvidos;
✓ Se ela conta com boas referências de outros clientes;
✓ Se mostra capacidade e habilidade para adequar-se às necessidades específicas 

do seu negócio;
✓ Se há interesse em aprimorar os serviços oferecidos pela sua empresa.




