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RESUMO 

O presente artigo científico teve por objetivo averiguar os possíveis impactos 

causados na satisfação dos empregados diretos no Banco ALFA, situados nos 

municípios de Cariacica/ES e Viana/ES, no que diz respeito aos aspectos 

econômicos, financeiros e sociais, bem como as vantagens e desvantagens, caso 

aprovado o Projeto de Lei nº 4330/2004. O estudo refere-se à terceirização de todas 

as atividades dentro de uma organização, tanto a atividade-meio, quanto à atividade-

fim, visto que atualmente não existe uma lei que regulamente a prestação de 

serviços a terceiros e as relações de trabalho dela decorrente, cujo propósito é 

extinguir a insegurança jurídica. No que tange a metodologia, foi realizada pesquisa 

bibliográfica e pesquisa de campo exploratória, procedida com um estudo de caso 

onde se buscou identificar, com a coleta de dados a opinião dos empregados diretos 

e terceirizados do Banco Alfa, os impactos causados na satisfação, caso aprovado o 

Projeto de Lei nº 4330/2004. De acordo com as opiniões dos entrevistados, o 

resultado da pesquisa que responde o problema em questão fica evidente que os 

impactos serão negativos na satisfação dos empregados diretos do Banco ALFA. 
 

Palavras-chave: Terceirização, Projeto de Lei, Súmula 331. 
 

1. INTRODUÇÃO 

O Projeto de Lei nº 4330/2004 dispõe sobre os contratos de terceirização e as 

relações de trabalho deles decorrentes, cujo objetivo principal é possibilitar a 

terceirização de todas as atividades de uma empresa. De acordo com o texto 

aprovado na Câmara dos Deputados, empresas particulares podem terceirizar todas 

as atividades, tanto as de atividades-meio, quanto às atividades-fim, que dizem 

respeito à sua linha de atuação. 

Caso aprovado o projeto de lei, poderão ocorrer inúmeros impactos para todos 

envolvidos, buscou-se responder o seguinte questionamento: quais os impactos na 

satisfação dos empregados diretos, no que diz respeito aos aspectos econômicos, 

financeiros e sociais com a aprovação do Projeto de Lei 4330/2004? 

De acordo com Silva (2012), os colaboradores tem a necessidade de 

satisfação profissional para conseguir expressar suas potencialidades físicas e 

mentais e as empresas precisam estar dispostas a investirem na qualidade de vida 

no trabalho para que consigam atingir os níveis de retorno esperado. A relevância do 
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estudo destaca a ampliação do debate referente ao tema proposto, pois existe um 

destaque sob a ótica da democratização nas discussões diante de uma mudança 

significativa com impactos junto aos trabalhadores. 

2. OBJETIVOS 

Dado o exposto, elenca-se como objetivo principal deste artigo averiguar os 

possíveis impacto que poderão vir a ocorrer no que tange a satisfação dos 

empregados efetivos quanto às questões financeiras, econômicas e sociais caso 

sancionado o projeto de lei, bem como as vantagens e desvantagens da implantação 

do projeto referido ao empregado.  

3. METODOLOGIA 

A pesquisa foi dada através de um estudo de caso onde o universo 

pesquisado foram às agências do Branco Alfa situadas nos municípios de 

Cariacica/ES e Viana/ES e dentro desse universo, caracterizou-se a porção amostral 

os funcionários que prestam serviço terceirizado e os efetivos. 

Foram analisadas as opiniões de trabalhadores já atuantes em uma empresa 

terceirizada, quanto ao que já acontece com a terceirização de atividade-meio, 

através de pesquisa de campo, onde foram aplicados questionários com perguntas 

abertas e fechadas e também foi realizado pesquisa bibliográfica em artigos já 

publicados, livros, revistas cientficas e publicações oficiais na internet. 

Na pesquisa em questão, os dados foram baseados na coleta de informação 

direta junto às pessoas envolvidas no processo de terceirização dentro da amostra 

selecionada. Os dados foram tratados buscando responder questões pertinentes ao 

processo de terceirização, conceituado na visão de cada grupo entrevistado. Tais 

dados foram agrupados de forma que gerem relatórios estatísticos e analíticos sobre 

os questionários preparados. 

4. DESENVOLVIMENTO 

4.1 CONCEITUANDO A TERCEIRIZAÇÃO 

Tradicionalmente, terceirização é a transferência de algumas atividades 

(atividades-meio) atualmente, para outras empresas, a fim de proporcionar um 

direcionamento maior de recursos para atividade-fim, possibilitando entre outras 
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vantagens, a redução da estrutura operacional, a diminuição de custos, a economia 

de recursos e desburocratização da administração (SOARES JUNIOR, 2013, p. 22). 

Segundo Queiroz (1995, p. 38), o processo de terceirização ganha impulso 

porque representam a postura do “ganha-ganha”, ou seja, todas as partes envolvidas 

tendem a ter vantagens. 

4.2 TERCEIRIZAÇÃO: UM FENÔMENO GLOBAL  

Segundo Tauile (2001), uma parte dos trabalhadores em diversos países 

avançou muito em relação à garantia de direitos e melhores condições de trabalho no 

pós-guerra (dos anos 1950 aos 1970) devido à suas grandes mobilizações e ações 

de massas, principalmente com os trabalhadores fabris e padrões de vida se elevam 

nas sociedades modernas até 1973, com a era de ouro do capitalismo. 

Em razão da crise, que, Chauí (2013) explica que ideólogos conservadores 

acreditam ter sido, “causada pelo poder excessivo dos sindicatos e dos movimentos 

operários, que pressionaram por aumentos salariais e exigiram o aumento dos 

encargos sociais do Estado” (CHAUÍ, 2013, p. 124) as empresas buscam reduzir 

custos do trabalho adotando as modalidades enxutas de produção e terceirizando 

parte do trabalho.  

Em pesquisa realizada por Pochmann (2007, p. 26) é possível observar os 

impactos da terceirização nas condições de trabalho. Comparando o trabalho 

terceirizado com o trabalho não terceirizado, Pochmann concluiu que o trabalhador 

terceirizado de São Paulo, por exemplo, em 2005, ganhava, em média, metade do 

salário de um trabalhador não terceirizado e sofria muito mais com a rotatividade no 

trabalho. Desta forma, pode se compreender que a terceirização tem como finalidade 

enxugar custos e como um processo que tende à precarização das condições de 

trabalho. 

4.3 PROJETO DE LEI Nº 4330/2004 

Atualmente, o Projeto de Lei nº 4.330 de 2004, criado pelo Deputado Sandro 

Mabel, contém 28 artigos e propõe regulamentar a prestação de serviços a terceiros 

e as relações de trabalho dela decorrentes, na tentativa de colocar fim à insegurança 

jurídica que caracteriza a terceirização no direito brasileiro.  
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De acordo com Silva (2014), na apresentação dos motivos que justificam a 

edição da Lei, fica evidente a intenção do legislador em colocar termo à necessidade 

legislativa existente no Brasil, apresentando um marco regulador da atividade 

terceirizada de modo a retirar da competência do Poder Judiciária a regulação das 

relações de trabalho decorrentes de atividades terceirizadas.  

Desta forma, a constatação de tais situações criou entre empresários e 

trabalhadores uma situação de insegurança jurídica nas relações terceirizadas, 

justificando a edição de uma lei com o propósito de regulamentar a terceirização de 

atividades empresariais. 

Atualmente a Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 

determina que a terceirização no Brasil só deve ser dirigida a atividades-meio. Nessa 

súmula, que serve de base para decisões de juízes da área trabalhista, são 

mencionado os serviços de vigilância, conservação e limpeza, bem como “serviços 

especializados ligados a atividade-meio do tomador”.  

5. RESULTADOS  

A pesquisa de campo foi realizada nas agências do Banco ALFA, situadas nos 

municípios de Cariacica/ES e Viana/ES. Vale ressaltar que a decisão de executar um 

estudo de caso no Banco ALFA decorre do fato de ser uma instituição bancária e 

dessa forma se utilizar de inúmeros serviços terceirizados, além de estar inserido em 

um dos ramos que mais se terceiriza atualmente. 

Uma das hipóteses da presente pesquisa consiste no fato de que a 

terceirização, enquanto trabalho precário e flexível absorve trabalhadores precários e 

flexíveis. Por trabalhadores precários, implica dizer que são pessoas nas quais vivem 

em condições precárias de vida.  

5.1 OPINIÃO DOS TERCEIRIZADOS E NÃO TERCEIRIZADOS 

O instrumento de pesquisa utilizado para coletar as informações no campo é 

limitado em vários sentidos, mas foi efetivo em capturar várias informações, que se 

tornaram essenciais a esta pesquisa. Há questões que o questionário não conseguiu 

e nem se propunha capturar, mas isso não as torna menos relevantes. Por exemplo, 

uma característica que foi capturada apenas superficialmente foi o que Graça Druck 
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chama de “perda moral” (DRUCK, BORGES, 2001). 

Grande parte dos terceirizados apresentou certa insegurança em responder, 

como se não se sentissem aptos ou reconhecidos como agentes naquela situação. 

Muitos deles respondiam: “Mas eu não tenho estudo, não saberei responder”.  

Isto evidencia um aspecto perverso na terceirização, produzindo um 

sentimento de insegurança permanente no trabalhador e de não pertencimento ao 

lugar em que se trabalha. Muitos deles se sentem desamparados pela empresa 

terceira, pelo sindicato etc. Esses são os efeitos de um contrato de trabalho em uma 

empresa terceirizada sobre a vida do trabalhador. 

GRÁFICO 1: Satisfação em ser trabalhador terceirizado 
 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

A insatisfação expressa no gráfico, mostra a precariedade da terceirização. 

Porém, esta insatisfação tende a não se converter de maneira fácil em mobilização 

por melhores condições por vários motivos, dentre eles o fato destes trabalhadores 

serem pouco escolarizados, além das oportunidades do mercado informal. 

Em relação ao que deveria ser mudado sobre a terceirização, na concepção 

dos trabalhadores terceirizados e efetivos, houve várias respostas. Dentre elas, as 

mais expressivas no caso dos terceirizados são: acabar com desigualdade salarial e 

de direitos (95%); acabar com a instabilidade (55%) e necessidade de melhores 

condições de trabalho (85%). No caso dos funcionários efetivos do Banco as 

respostas foram: acabar com desigualdade salarial e de direitos (77%); acabar com a 

instabilidade (36%) e necessidade de melhores condições de trabalho (60%). Os 

gráficos abaixo mostram a incidência de cada resposta. 
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GRÁFICO 2: Mudanças na existência da terceirização na visão dos terceirizados 
 

 

 
 
 
GRÁFICO 3: Itens que deveriam ser mudados na existência da terceirização: visão dos efetivos 
 

 

 

Quando questionados sobre a existência de alguma desvantagem em ser um 

trabalhador terceirizado, 60% dos terceirizados concordaram que há desvantagem 

contra apenas 5% que discordaram totalmente quanto a possíveis desvantagens. A 

opinião dos funcionários contratados do banco, não foi diferente. 68% concordaram 

totalmente na existência de desvantagens na terceirização, além dos outros 28% que 

concordaram parcialmente, enquanto apenas 2% discordaram parcialmente, como 

ilustram os gráficos abaixo. 

 
GRÁFICO 4: Posição dos terceirizados sobre a existência de desvantagens da terceirização 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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GRÁFICO 5: Posição dos efetivos sobre a existência de desvantagens no trabalho terceirizado 

 

 

Em relação às desvantagens citadas por terceirizados, as duas mais 

expressivas são os baixos salários (100%) e a desvalorização do funcionário (85%). 

Com relação aos não terceirizados, as duas mais citadas são também os baixos 

salários (100%) e a desvalorização do funcionário (85%). As outras desvantagens 

encontradas seguem nos gráficos abaixo. 

 

GRÁFICO 6: Desvantagens na terceirização: visão dos terceirizados 

 

 

GRÁFICO 7: Desvantagens na terceirização: visão dos efetivos 

 

 

 

 

 

Muitos terceirizados acreditam que a principal mudança a ser feita é o fim da 

desigualdade salarial e de direitos em relação a outras formas de contrato (direta e 

estatutária) e que não há vantagem em ser um trabalhador terceirizado. Identificam 

como principal desvantagem o baixo salário, seguida da desvalorização do 

trabalhador. 

O trabalhador terceirizado possui consciência da sua posição enquanto 

trabalhador precário e sabe que sua força de trabalho sofre uma exploração 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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desnecessária, a do atravessador/empresa terceira. Podemos constatar com estas 

informações que as consequências da flexibilização do trabalho afetam com mais 

intensidade o trabalhador, que já é precário e sofre um novo processo de piora ou de 

manutenção de sua situação precária. 

A terceirização como forma de emprego precário, por ser flexível, instável, 

rotativo, mal remunerado e pouco qualificado, para se manter necessita de um 

mercado de trabalho compatível com suas características, caso contrário não seria 

viável sua aplicação, pois não teria o efeito da redução máxima dos custos, possível 

apenas quando há um exército de reserva qualificado para exercer tais funções. 

O trabalhador terceirizado do Banco ALFA possui características que 

constituem um perfil específico de trabalhador. Podemos dizer que esse tipo consiste 

em um trabalhador precário, visto que, em sua maioria, mora em cidades dormitórios 

enquanto trabalham numa capital, onde não possuem acesso nem identidade. 

A maior parte desses trabalhadores possuem níveis de escolaridade 

baixíssimos e as mulheres são numericamente mais expressivas. Em termos 

financeiros, uma parte considerável deles vive com menos de R$ 406,00 por pessoa 

na casa, o que comparado com as médias de renda per capita dos funcionários 

efetivos o resultado fica muito abaixo do índice analisado.  

5.2 ASPECTOS RELEVANTES PARA UMA SATISFAÇÃO PROFISSIONAL 

A ligação entre terceirização e gestão de pessoas pode ser identificada em 

diversos fatores, dentre os quais, as modificações que ocorrem na vida do 

empregado, seja ele terceirizado ou não. Essas modificações influenciam um aspecto 

extremamente relevante para o profissional: a satisfação com o trabalho.  

O indivíduo que tem alto nível de satisfação com seu trabalho, apresenta 

atitudes positivas em relação a ele, enquanto o insatisfeito apresenta atitudes 

negativas. Através desses motivos, é possível concluir que a avaliação que um 

funcionário faz de sua satisfação ou insatisfação com o trabalho é resultado de uma 

complexa soma de diferentes elementos.  

A partir desse raciocínio, uma afirmação foi exposta somente aos 

funcionários efetivos do Banco ALFA, com o objetivo de obter uma análise mais 

criteriosa quanto aos impactos em sua satisfação, caso fossem terceirizados seus 
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serviços. A afirmação diz respeito à terceirização dos serviços operacionais, 

administrativos e de gestão, como forma mais adequada de contratação. A segunda, 

leva em consideração a eficiência de tais serviços ao terceirizá-los. 

GRÁFICO 8: Terceirização como forma adequada de contratação para cargos operacionais, 
administrativos e de gestão no setor bancário 

 

 

Portanto, como exemplificado nos gráficos, ao serem questionados quanto à 

terceirização de atividades essenciais de um Banco como forma mais adequada de 

contratação, os funcionários foram quase unânime em discordar totalmente da 

afirmativa. (83%). 11% discordaram parcialmente e os 6% restantes se dividiu em 2% 

para cada alternativa não citada. 

Sendo assim, ficam claros e evidentes os inúmeros impactos negativos na 

satisfação dos empregados efetivos do Banco ALFA, no que se refere às questões 

financeiras, econômicas e sociais exemplificados nesse questionário, caso 

sancionado o Projeto de Lei 4330/2004 que dita terceirização de atividade-fim para 

qualquer empresa. O período de retorno dos questionários devidamente respondidos 

dos entrevistados durou sete dias, a contar da data de envio do questionário as 

agências do Banco ALFA, respeitando o cronograma do projeto. 

6. CONCLUSÃO 

Grande parte desses funcionários efetivos acredita na inexistência de 

vantagens em serem terceirizados, visualizando assim na grande maioria apenas 

desvantagens na terceirização onde que as comentadas, em consoante com a 

presente pesquisa, são: baixos salários, desvalorização, rotatividade e instabilidade.  

A maioria dos efetivos acredita também que deveria haver mudanças quanto à 

situação atual da terceirização, uma melhoria nas condições de trabalho, acabar com 

a desigualdade social e a instabilidade dos terceiros, o que impacta diretamente na 

satisfação e automaticamente se relaciona ao desempenho. Pode-se constatar 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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também que a maioria dos efetivos do Banco ALFA do presente universo pesquisado 

são realizados profissionalmente no trabalho e em suas atividades desenvolvidas.  

No caso dos trabalhadores terceirizados percebeu-se o quanto são 

insatisfeitos com os baixos salários oferecidos pela categoria, com os benefícios que 

não atendem suas necessidades, desigualdade de direitos, instabilidade e as 

condições de trabalho proporcionadas. Entretanto, muitos desses terceirizados 

enxergam a terceirização como única oportunidade de trabalho com direitos mínimos 

e seguridade social garantida, pois muitos são resultantes de trabalhos informais.  

Na visão dos empregados diretos, terceirizar não seria a forma mais adequada 

para a contratação de cargos operacionais, administrativos e de gestão. Na visão 

desses trabalhadores, tais serviços ficariam menos eficientes. Seria mais econômico 

para o Banco ALFA terceirizar, além das atividades-meio, terceirizar as atividades-

fim, porém, terceirizar todas as atividades não seria a melhor opção. Sendo assim 

ficou evidente que os empregados efetivos seriam impactados de forma negativa em 

todos os aspectos, acreditando numa redução salarial, precarização do seu trabalho, 

o tornando menos eficiente e eficaz, desvalorizado e insatisfeito. 
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