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1. RESUMO 

O presente trabalho tem o intuito em discutir as estratégias de transformação do 

trabalho de uma multinacional no segmento automobilístico e práticas de 

terceirização em uma empresa de automotores no setor de atendimento, pois isso 

ocorre diante da necessidade de terceirizar seu atendimento prestado ao cliente, 

buscando através de empresas subcontratadas uma forma de lucratividade e 

desenvolvimento financeiro. A terceirização no atendimento ao cliente nas empresas 

multinacionais no ramo automobilístico tem sido adotada como uma forma 

estratégica para atingir o sucesso desejado, no entanto devem-se observar todos os 

aspectos relevantes como suas vantagens e desvantagens. Os resultados 

preliminares apontam um fenômeno cada vez mais comum: a precarização do 

trabalho. A pesquisa é documental e apoia-se em materiais e relatos operacionais 

da entidade em questão. Foram mobilizados os conceitos de Amodio (2006), Soares 

(2013) e Guadalupe (2012) para composição da discussão proposta. 

Palavras-chave: Atendimento. Terceirização. Outsourcing. Teletrabalho. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A terceirização do atendimento ao cliente nas empresas multinacionais no 

ramo automobilístico tem sido adotada como uma forma estratégica para atingir o 

sucesso desejado. 

O propósito dessa pesquisa é verificar os motivos que levaram essa 

multinacional a realizar o seu atendimento através de terceiros: outsourcing nos 

processos de relacionamento e fidelização de clientes no segmento automobilístico. 

Como a terceirização pode beneficiar a empresa? Por que terceirizar o atendimento 

do Call Center? Quais os resultados obtidos com essa estratégia? “A consequência 

mais negativa para o mundo do trabalho é dada pela destruição, precarização, e 

eliminação dos postos de trabalho, resultando em um emprego estrutural e 

explosivo”. (ANTUNES, 2005, p. 15). 

Como hipóteses, a terceirização é uma estratégia que reduz os custos e 

geram maior produtividade, otimização dos processos, fazendo com que a empresa 

dê foco nos seus negócios. Com isso maior personalização no atendimento, 

satisfação dos clientes e flexibilidade.  

Outsourcing em português quer dizer terceirização. Atualmente a 

terceirização, é frequentemente utilizada pelas empresas brasileiras no objetivo de 



lucratividade e produtividade é o que destacam. (SOARES et al 2013). A pesquisa 

realizada visa identificar o que essa mudança impactou no cenário atual e quais 

foram as propostas de melhoria. 

 

3. OBJETIVO 

O objetivo geral é verificar o motivo da terceirização nas empresas 

multinacionais. Os objetivos específicos são: Identificar quais os pontos que a 

empresa elencou e foram analisados para que a terceirização ocorresse; analisar a 

prioridade estratégica da empresa automobilística e apresentar como essas 

mudanças geraram benefícios para empresa.  

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para elaboração desse artigo é de pesquisa 

bibliográfica e documental. Conforme Gil (2006, p.44) “A pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida com base em material já elaborado constituído principalmente de livros 

e artigos científicos”. E para Pádua (1997, p.62): “pesquisa documental é aquela 

realizada a partir de documentos, contemporâneos ou retrospectivos, considerados 

cientificamente autênticos (não fraudados) [...]”. 

Foram disponibilizados descritivos numéricos de produtividade e financeiro. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Com a globalização houve a fragmentação dos mercados e uma integração 

com diversos países e indivíduos. Trata-se de uma nova maneira de se instalar em 

um sistema produtivo, mudando as indústrias para outros países. 

Segundo Amodio (2006, p.42): “Em lugares nos quais os intercâmbios 

regionais representam um pequeno volume de mercadorias intercambiadas, a 

globalização multiplica por mil seu tamanho, abrindo novos mercados e permitindo 

uma nova circulação dos capitais”. 

Exemplo: Empresa japonesa no ramo de automotor e peças instaladas com 

filiais no Brasil, Peru e Argentina. 

E através dessas imensas melhorias tecnológicas, que surgem novas 

atividades proporcionadas pela internet permitindo a troca de informações em tempo 

real, provocando uma flexibilização surge o teletrabalho. Claro que com isso houve 

um favorecimento na descentralização das empresas.  



O teletrabalho tem se destacado devido os indivíduos não ficarem 

pessoalmente nas empresas e podem desempenhar suas diversas funções em 

qualquer ambiente, sendo produtivos e lucrativos, utilizando as diversas ferramentas 

tecnológicas (GUADALUPE, 2012).  

Portanto, essa é uma técnica para redução de custos utilizada até os dias de 

hoje pelas grandes multinacionais em nosso país, com o mesmo objetivo para que a 

empresa se torne competitiva no mundo dos negócios. 

 

6. RESULTADOS 

 Os resultados preliminares revelam uma aproximação ás práticas da 

globalização, por meio do outsourcing, reduzindo custos, precarizando a atividade 

laboral e, principalmente especialização da função da empresa no seu core 

business. 
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