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Regulamentação Insegurança jurídica atinge operadora e consumidor

Telecomunicações vivem
um embate nos tribunais

RUY BARON

Vantuil Abdala: “Pior é não existir uma definição sobre o que é atividade-fim nem dentro das próprias empresas”

Vladimir Goitia
Para o Va l o r , de São Paulo

A terceirização nos serviços de
telecomunicações, que vem sen-
do questionada há pelo menos
dez anos na Justiça do Trabalho e
no Supremo Tribunal Federal
(STF), continua gerando duro
embate entre os trabalhadores
das prestadoras de serviços, as
operadoras e, inclusive, entre
membros desses próprios tribu-
nais. Funcionários dessas empre-
sas têm movido ações contra as
operadoras de telecom, exigindo
os mesmos direitos trabalhistas
de seus empregados contratados.

De cinco anos para cá, o Minis-
tério Público também passou a
mover ações cíveis públicas na
Justiça do Trabalho contra as
operadoras, pedindo a proibição
da terceirização nos serviços de
teleatendimento, o que também
gerou divergências entre os tri-
bunais. Enquanto o assunto
aguarda uma definição nessas
instâncias da Justiça, o Projeto de
Lei 4330, que regulamenta a ter-
ceirização de forma geral, aguar-
da uma decisão no Congresso.

A legislação dos serviços públi-
cos autoriza a terceirização da ati-
vidade fim, especialmente nas te-
lecomunicações, já que esse tipo
de contratação está prevista na Lei
Geral de Telecomunicações (LGT).
Mas o TST admite terceirização
apenas nas atividades de vigilân-
cia, conservação e limpeza e em
serviços especializados ligados a
atividades meio do tomador de
serviços. Ou seja, exclui, por exem-
plo, serviços de teleatendimento

Estratégia pode
gerar economia
Thiago Velloso
Para o Valor, de São Paulo

Para o consultor e professor da
Faculdade de Economia da Univer-
sidade de São Paulo (FEA/USP) José
Pastore, a terceirização envolve
uma série de benefícios. Entre eles,
a racionalização do investimento
em capital físico e humano, que
acaba por gerar economia e am-
plia a escala do negócio.

Na visão dele, a competição na
economia global não se dá mais
entre as empresas, mas por meio
das redes que os negócios são ca-
pazes de montar. “Não existe
mais uma empresa que faça tu-
do. Hoje, ao montar um negócio,
é preciso verificar qual a estrutu-
ra mais eficiente de funciona-
mento e, nesse sentido, a terceiri-
zação sempre vai aparecer como
alternativa viável para ajudar na
conquista do mercado deseja-
d o”, afirma.

Segundo Pastore, para as com-
panhias do novo milênio, a con-
centração das atividades em de-
terminado local é prejudicial.
Por isso, elas procuram sempre
otimizar a sua estrutura de forma
a capturar os benefícios ofereci-
dos em lugares às vezes distantes
da sua sede. Isso, em diversos ca-
sos, pressupõe a necessidade de
terceirizar as atividades.

“Em uma estrutura tradicio-
nal, por exemplo, a empresa vai
alocar seu centro de pesquisas
próximo a uma universidade, o
setor de TI próximo de onde há
know how e assim por diante. Is-
so significa que, muitas vezes, é
mais interessante contratar al-
guém que já possui o conheci-
mento e capacidade, em lugar de
desenvolver do zero”, explica.

Para o economista, o processo

de terceirização permite uma
aprendizagem intensa que, em
muitos casos, depõe contra a
própria decisão de contratar um
terceiro. “Terceirizar nem sempre
significa obter resultados melho-
res. O custo do contrato pode ser
maior do que os gastos com salá-
rios ou a qualidade do serviço
pode despencar, fazendo com
que a empresa reconsidere seu
p l a n o”, diz, ressaltando que con-
tratos desse tipo nem sempre são
a opção mais em conta.

“Serviços de empresas muito
especializadas costumam custar
caro, mas nem por isso a contra-
tante abre mão, pois o custo é
menor que o benefício”, destaca
Pastore, que ainda aponta para o
potencial ocioso de uma estrutu-
ra que trabalha apenas com mão
de obra própria. “Imagine uma
siderúrgica, que precisa fazer a
troca dos refratários dos seus for-
nos a cada dois ou três anos. Se
ela tiver um time só para isso, o
que fará com essa equipe nos res-
tante do tempo?”, questiona.

Para a diretora da área de direi-
to da economia da LCA Consulto-
ria, Cláudia Viegas, o fenômeno
da terceirização provoca uma
ampliação de conhecimento por
toda cadeia produtiva e não ape-
nas dentro dos muros da empre-
sa. Processos do tipo tendem a ser
mais eficientes, pois os prestado-
res de serviços costumam ser
mais especializados que o contra-
tante. “A terceirização permite
maior especialização dos profis-
sionais, pois eles têm a oportuni-
dade de prestar o mesmo serviço
para mais de uma companhia,
acumulando o conhecimento das
diferentes realidades. Desta for-
ma, a inovação se propaga mais
rapidamente pela sociedade”.

(contact centers, que englobam
call centers, telemarketing, e-com-
merce, cobrança e redes sociais).

Para a Federação Nacional dos
Trabalhadores em Empresas de Te-
lecomunicações (Fenattel), a inde-
finição continuará prejudicando
uma profissão considerada insalu-
bre, razão pela qual a jornada de
trabalho foi reduzida para quatro
horas, em alguns casos, e para seis,
em outros. Almir Munhoz, presi-
dente da Fenattel, acredita que os

avanços tecnológicos na área de
telecomunicações deixaram sem
sentido a discussão entre o que é
atividade-meio ou fim. “Precisa -
mos que a terceirização seja regu-
lamentada o mais rapidamente
possível para superar a precariza-
ção dos serviços”, explica.

Segundo Munhoz, na tentati-
va de melhorar a situação dos
milhares de trabalhadores de te-
leatendimento, representantes
das quatro maiores empresas da

área — Contax, A t e n t o, Ti v i t e Vi -
dax — estão se reunindo com a
Fenattel para estabelecer parâ-
metros à reivindicação de uma
Convenção Coletiva Nacional.
De acordo com ele, alguns Esta-
dos têm convenções que garan-
tem direitos essenciais como pe-
riculosidade, equipamentos de
segurança, vale refeição, unifor-
mes, assistência médica extensi-
va a dependentes e piso salarial,
entre outros 70 itens.


