
1 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE DIREITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FERNANDA DE FÁTIMA BORGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS ASPECTOS JURÍDICOS DO OUTSOURCING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2014 



2 
 

 
FERNANDA DE FÁTIMA BORGES 

 
 

Os Aspectos Jurídicos do Outsourcing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação de Mestrado apresentada à 
Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo para obtenção do título de Mestre 
em Direito  
 

 
 

Área de Concentração: Direito Comercial 
 
 
 
 

Orientador: Prof. Dr.  Newton De Lucca 
 
 
 
 

São Paulo 
2014 



3 
 

 
Nome: BORGES, Fernanda de Fátima 

Título: Os Aspectos Jurídicos do Outsourcing 
 
 

Dissertação apresentada à Faculdade de Direito  da Universidade de São 
Paulo para obtenção do título de Mestre em Direito 

 
 
 
 
 
 

Aprovada em: 
 
 
 
 

Banca Examinadora 
 
 

Prof. Dr. _____________________________Instituição: _____________ 
Julgamento: 
___________________________Assinatura:_______________________ 
 
 
Prof. Dr. _____________________________Instituição: _____________ 
Julgamento: 
___________________________Assinatura:_______________________ 
 
 
Prof. Dr. _____________________________Instituição: _____________ 
Julgamento: 
___________________________Assinatura:_______________________ 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com muito amor e carinho, dedico esta 
dissertação aos meus pais,  

Dalva e Flávio. 
 
 
 



5 
 

 
AGRADECIMENTOS 

 
 

 
 

Primeiramente, agradeço aos meus pais, Flávio e Dalva, por todo estímulo, 
afeto, paciência e palavras de amor indicando que tudo daria certo.  
 
A Patrícia, minha irmã, pelos inesgotáveis sorrisos que inspiram os meus dias. 
 
Ao Professor Newton De Lucca, pela amizade e pelos inúmeros ensinamentos. 
 
A Dra. Rosana Pavan, por toda ajuda e carinho. 
 
As Arcadas do Largo São Francisco, pela realização de mais esta etapa.   
 
Ao departamento jurídico da IBM Brasil, pelos tantos desafios. 
 



6 
 

 
RESUMO 

 
 

A presente dissertação possui o objetivo de tratar as características inerentes à prática 

do outsourcing pelas empresas. Nesse sentido, serão abordados os aspectos motivadores para 

a realização do acordo, as várias classificações do outsourcing de acordo com seu escopo, 

bem como possíveis consequências sob a perspectiva jurídica e comercial.  

O outsourcing refere-se à transferência da responsabilidade de execução de 

determinadas atividades pertencentes a determinado departamento de uma empresa ou, até 

mesmo, de subsidiária, para a outra. A referida prática possui ligação com o processo de 

desverticalização promovido pelas grandes empresas a partir da segunda metade do século 

XIX, como forma de atender às variações do mercado e promover  inovação e flexibilidade na 

gestão de seus procedimentos internos, recursos humanos e ativos. 

Além disso, objetiva-se com a prática, a redução de custos associados à execução das 

tarefas pertinentes ao seu escopo, o aumento da eficiência e a maior disponibilidade de 

recursos dedicados à atividade-fim desempenhada pela empresa no mercado. Para isso, a 

realização do outsourcing internacional – o offshore, também merece destaque, quando a 

prestação dos serviços é realizada a partir de outro país. 

 Cumpre observar a necessidade de análise do outsourcing inserido em redes 

contratuais de cadeias produtivas, sua adaptação ao modelo relacional e aspectos éticos e 

sociais relacionados. 

 

Palavras-chaves: outsourcing; offshore; comércio exterior; tecnologia da informação; BPO; 

ITO; desverticalização; contratos relacionais; sustentabilidade. 
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ABSTRACT 
 
  

The purpose of this study is to provide the appropriate treatment of the main 

characteristics involved in the outsourcing practice. In this sense, the motivating aspects 

indicated by the parties of the contract, the outsourcing definitions and possible consequences 

from commercial and legal perspectives will be addressed.   

It is understood that outsourcing refers to the transfer of responsibility for 

implementing certain activities pertaining to a division of a company or even a subsidiary to 

another. Such practice is related to the restructuration process that has been promoted by large 

companies from the second half of the nineteenth century in order to be adapted to the market 

fluctuations, and also transform their internal procedures, human resources issues, assets and 

innovation matters more flexible.  

Moreover, the usual objectives of such practice are the reduction of costs associated 

with the implementation of relevant activities to the scope, the efficiency increase and also the 

promotion of a higher availability of dedicated resources to the core business performed by 

the company in the market. Taking it into consideration, the execution of international 

outsourcing - the offshore is also noted and verified when the services provision is realized 

from another country. 

It should be observed the need for analysis of the outsourcing agreement inserted into 

supply chains networks, its  adaptation to the relational model and its ethical and social issues 

related. 

 

Keywords : outsourcing; offshore; international trade; information technology; BPO; 

ITO;  relational contracts; sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 “Os homens são seres condicionados: 
tudo aquilo que eles entram em contato 

torna-se imediatamente uma condição de 
sua existência.”1 

 

Ao longo dos últimos setenta anos, testemunhamos modificações significativas na 

composição dos processos de produção de mercadorias e serviços. A queda dos custos de 

transporte e comunicação, a velocidade impetuosa das mudanças tecnológicas, o aumento da 

concorrência internacional e a liberalização econômica têm contribuído para a integração do 

processo econômico global, permitindo, assim, o aumento do fluxo de comércio internacional, 

em especial o de produtos intermediários por meio do outsourcing doméstico ou 

internacional.2 

A incessante busca pelo lucro impulsiona a criatividade no desenvolvimento de 

estudos econômicos e jurídicos sobre possibilidades de aprimoramento e simplificação de 

métodos administrativos, gerenciais e de produção das empresas, independentemente de seu 

porte, visando à redução do tempo, custos e despesas empregados na execução de atividades 

necessárias à sua permanência no mercado.  

Observa-se a promoção de medidas de mitigação de riscos corporativos por meio da 

implantação de controles internos e utilização de procedimentos especializados, preservando, 

ao mesmo tempo, a flexibilidade nas relações com agentes do comércio, como fornecedores, 

parceiros, clientes, consumidores etc., e reduzindo, outrossim, eventuais impactos oriundos da 

flutuação do mercado. Esse movimento é realizado por empresas de vários setores da 

economia, proporcionando certa tendência à padronização mundial do funcionamento das 

organizações. 

                                                             
1 ARENDT, HANNAH.  A Condição Humana. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. p. 17. 
2
  MORCOS, Jean-Louis. Sous-Traitance Internacionale ou délocalisation? Un aperçu de la littérature et études 

de casen provenance du réseau SPX/BSTP. Vienne: Organisation Des Nations Unis Pour Le Développement 
Industriel, 2004. 1 p . Disponível em:  
<http://www.unido.org/fileadmin/import/28897_Soustraitanceoudelocalisation.pdf>. Acesso em 14. Dec.2013. 
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  Cumpre observar que essa inclinação mercantil relaciona-se aos estudos 

econômicos promovidos durante as décadas de 60 e 70 pela Escola Neoclássica de Chicago, 

no que se refere ao tratamento da eficiência produtiva, identificando-a como justificativa para 

obtenção, ou manutenção de posições dominantes no mercado.3 

 Ao examinar esse fenômeno, Fábio Konder Comparato analisou a aproximação 

mundial dos povos no âmbito do sistema capitalista, identificando como grandes marcos a 

evolução dos meios de transporte, em meados do século XVIII e a transformação dos meios 

de comunicação, no século XX, partindo do telégrafo até o desenvolvimento da informática e 

da internet4. Como resultado, o autor ainda constatou:  

Na lógica própria do capitalismo, o objetivo final de ambas essas 
revoluções industriais foi a constituição de um mercado mundial 
unificado. Instaurou-se, com ele, a homogeneização cosmopolita, não 
apenas da vida econômica – compreendendo os modos de produção, 
de distribuição de bens e dos hábitos de consumo, mas também do 
enorme complexo dos costumes, valores e expressões culturais, que 
desde sempre demarcaram as fronteiras de cada civilização. Uma 
enorme sociedade de massas assentou-se nos quatro cantos do 
mundo.5 

 

 Conclui-se que, assim como o comportamento dos povos tem seguido certo padrão, os 

procedimentos internos das empresas estão sujeitos ao mesmo destino. Isso ocorre em razão 

dos altos níveis de qualidade exigidos pelos clientes e consumidores dos produtos e serviços 

prestados, bem como dispositivos legais, regulamentares e normas técnicas que visam à 

proteção do mercado.  

 Nesse contexto, as empresas têm buscado aprimorar as competências relacionadas 

diretamente a sua atividade-fim, com o objetivo de promover a inovação e diferenciação com 

relação aos seus concorrentes. Por conseguinte, remove-se o foco das áreas consideradas 

“back-office”,transferindo a responsabilidade pela execução de tarefas secundárias a terceiros, 

por meio da contratação de fornecedores ou da realização de investimentos na criação de 

subsidiárias localizadas em regiões que proporcionam matéria-prima e mão-de-obra com 

custos reduzidos, bem como incentivos fiscais por parte dos governos. Em tal grau, são 

                                                             
3 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial – As Condutas. São Paulo: Malheiros, 2003. 21 p 
4 COMPARATO, Fábio Konder. Rumo à Justiça. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 132. 
5 COMPARATO, Fábio Konder. ob. cit. p.132. 
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criadas redes contratuais de fornecedores, programadores, montadores e distribuidores ao 

redor do globo.6  

 Isto posto, o objetivo deste estudo é apresentar o tratamento jurídico à prática do 

outsourcing pelas empresas, com ênfase em Tecnologia da Informação (“TI”) e seus aspectos 

internacionais. Serão investigados temas referentes às formas de interpretação das obrigações 

avençadas pelas partes que se submetem a esse tipo de acordo, contemplando possíveis 

consequências jurídicas e econômicas.  

Serão ponderados os aspectos relacionados à preocupação sob a perspectiva ética 

inerentes à matéria, com ênfase na formação de redes contratuais de fornecedores, com o 

envolvimento de diversos países e ordenações jurídicas distintas, bem como a apresentação de 

análise crítica ao movimento “anti-oustsourcing”, considerado uma consequência desses 

aspectos. Não obstante a abordagem sob tal ponto de vista, ficam excluídas considerações 

sobre as implicações das terceirizações sob o ponto de vista do Direito do Trabalho. 7 

A metodologia adotada neste trabalho pauta-se  na apresentação das práticas e 

conceitos inerentes ao outsourcing ao “mundo dos operadores do direito”, explicando suas 

                                                             
6 COMPARATO, Fábio Konder. ob. cit. p.133. 
 
7  Embora não seja objeto deste estudo, cumpre constatar que a celebração de contratos de outsourcing 
complexos podem incluir a necessidade de transferência de empregados entre as partes. Com o objetivo de 
reduzir os custos associados à matéria objeto do contrato, a parte contratante identifica os empregados 
responsáveis pela execução das atividades. Nesse sentido, a empresa fornecedora aproveita-se do conhecimento 
desses empregados, oferecendo-lhes emprego. No entanto, cabe observação quanto aos eventuais problemas 
relacionados à remuneração e benefícios, inclusive àqueles referentes ao tempo de serviço na empresa cliente. 
Além disso, no que tange ao tema no Brasil, é importante mencionar a Súmula n. 331 do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) que dispõe sobre o vínculo empregatício entre empregado e tomador do serviço.  

“Súmula nº 331 do TST- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE  
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente 
com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). 
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego 
com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).  
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, 
de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-
meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.  
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a 
responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja 
participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. 
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas 
mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações 
da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações 
contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não 
decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente 
contratada.  
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da 
condenação referentes ao período da prestação laboral.” 
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principais características e costumes. Em seguida, os temas essenciais relacionados à matéria 

serão explorados sob o ponto de vista de institutos jurídicos já conhecidos, por meio de da 

promoção de reflexão doutrinária e sua aplicabilidade na referida modalidade contratual, 

considerando, outrossim, respectivas implicações aos agentes envolvidos, direta ou 

indiretamente, na avença. 

Verifica-se que o outsourcing pode ser considerado um tema controverso, uma vez 

que sua prática é tratada como estratégia essencial para manter a competitividade em uma era 

de integração no comércio internacional, representando, também, oportunidade importante 

para o avanço econômico e inserção de Países Em Desenvolvimento na economia global. Sem 

embargo, o tema também é tratado como “bicho-papão” associado à deslocação de postos de 

trabalho e encerramento de atividades de empresas em determinados locais8.  

Referente aos aspectos internacionais pertinentes ao tema, a prática do outsourcing, 

principalmente quando o objeto está relacionado à TI, encontra-se em contínuo crescimento 

no âmbito do comércio internacional. Apesar dos países tradicionalmente industrializados 

serem considerados os maiores exportadores de tais serviços, os Países Em Desenvolvimento 

são, na atual conjuntura, destacados como os exportadores mais dinâmicos com relação aos 

serviços de tecnologia e industrialização.  

 

Nessa linha, consideram-se três fatores como os grandes responsáveis por esse 

fenômeno: (i) avanços em tecnologia, viabilizando a cruzada de fronteiras pelo comércio de 

serviços, o que anteriormente apenas era possível, exclusivamente, por meio da 

movimentação física de fornecedores e unidades de negócio; (ii) investimentos em educação 

nesses países, com o objetivo de desenvolver mão-de-obra qualificada que, antes, sofria 

impactos com o desemprego e, hoje, garante a disponibilidade de profissionais especializados 

em troca de salários relativamente baixos, quando comparados aos salários pagos em Países 

Desenvolvidos, e (iii) inovações na prática de negócios promovidas por empresas 

multinacionais, objetivando a prestação de serviços a partir de outras localidades e 

                                                             
8
 AMANT, Kirk St. Understanding IT Outsourcing. A Perspective for Managers and Decision Makers:IT 

Outsourcing: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. IGI Global, 2010. Disponível em 
<http://common.books24x7.com/toc.aspx?bookid=32888>. Acesso em 9. Jul. 2013. 
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subsidiárias, bem como a terceirização de determinadas atividades a outras empresas sem 

qualquer relação societária. 9 

Considerada a importância dada à internacionalidade do tema, é imprescindível que a 

referida prática e seus aspectos coligados sejam estudados no âmbito jurídico, assim como 

sejam levantadas hipóteses de regulamentação no âmbito doméstico e internacional, como 

celebração de tratados e acordos de cooperação, sendo, também, um dos motivos que, na atual 

conjuntura, provocam transformação do Direito.  

Ao ponderar o fenômeno de modernização do Direito, assinala Paula Andrea Forgioni: 

(...) o Direito transforma-se a cada dia, pouco importando se seus 
observadores dão-se conta ou não. Direito e fatos são indissociáveis; 
a mudança de um implica a transformação do outro. O direito, nunca 
será demais lembrar, é um nível do todo social e, como tal, impacta e 
é impactado pela dimensão que regula. 10 

 Ainda sobre a transformação do Direito, em razão de modificações na estrutura e 

comportamento da sociedade, Fábio Konder Comparato explica que: 

(...) existem dois setores no campo do direito: de um lado, o conjunto 
das normas, sancionado pelo Poder; de outro, a mentalidade coletiva e 
os costumes tradicionais. A evolução histórica desses dois setores 
processa-se, porém, em ritmo diferente. Com efeito, é muito mais fácil 
mudar as leis de um país do que modernizar seus costumes e 
transformar as mentalidades.11 

 

Não se pretende, por óbvio, esgotar todos os aspectos ligados ao tema, mas tratá-lo 

como forma de contratação passível de possível interpretação e interesse pelos estudiosos do 

Direito, vez que a prática do outsourcing encontra-se cercada de tantos vocábulos técnicos da 

informática e da economia, métodos, anglicismos e costumes que parecem “oriundos de outro 

mundo”. 

                                                             
9 MATTOO, A; WUNSCH, S. Pre-empting Protectionism in Services: The WTO and Outsourcing. World Bank 
Policy Research Working Paper 3237. 2004. Disponível em 
<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/14438/WPS3237.pdf?sequence=1>. Acesso em 
10 Nov. 2013.   
10 FORGIONI, Paula Andrea. A Evolução Do Direito Comercial Brasileiro: da mercancia ao mercado. São 
Paulo: RT, 2009. p. 102. 
11 COMPARATO, Fábio Konder. Rumo à Justiça, São Paulo, Saraiva, 2010. p. 9-10. 
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 Estabelecido isso, primeiramente, buscar-se-á apresentar as principais definições de 

outsourcing quanto sua aplicabilidade nos planos doméstico e internacional, além de tratar de 

determinados aspectos históricos, referentes às modificações no âmbito econômico 

concernente ao relacionamento comercial entre países e suas implicações, sob a perspectiva 

jurídica.  

Serão investigadas as características do adimplemento de obrigações contratuais e as 

fases referentes à operação do outsourcing como a transição das atividades do cliente para o 

fornecedor, o início da prestação propriamente dita e forma de medição como o Acordo do 

Níveis de Serviço (SLA) e os Níveis de Serviço Iniciais (SLO). 

 Merecerá destaque a caracterização do outsourcing, sob forma mais madura, no que 

tange ao modelo de contrato relacional e colaborativo, dada a presença de dependência forte e 

mútua entre as partes, referente ao atingimento de objetivos oriundos da relação jurídica, 

atribuindo-se destaque à observância dos princípios de boa-fé e função social e sua 

representatividade nos elementos de confiança, cooperação e solidariedade, típicos do modelo 

relacional. 

 Da mesma forma, observar-se-á a caracterização do outsourcing internacional, 

também conhecido como offshore, que se destina à atribuição de efeitos internacionais ao 

relacionamento, além de serem tratados os aspectos negativos do outsourcing e a nova 

abordagem “sustentável” que tem sido adotada com o objetivo de que a prática sobreviva às 

diversas críticas realizadas sobre a adoção de mão-de-obra e matérias-primas a um custo 

menor, considerando também sua evolução histórica. 

 Finalmente, serão apresentados alguns casos práticos referentes às decisões 

internacionais relacionadas ao tema, observados temas aqui tratados e a conclusão de nossos 

estudos. 
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5. CONCLUSÃO 
 

 

A importância do estudo das possíveis formas de outsourcing ganha força diante da 

quantidade de implicações econômicas, sociais e jurídicas passíveis de serem encontradas 

quando da celebração de acordo com este fim por duas ou mais empresas.  Nesse aspecto, 

cumpre observar a evolução do modelo a partir de uma abordagem mais simples, cujas 

características aproximam-se dos contratos descontínuos, em que os interesses das partes 

contratantes possuem motivações somente nas próprias vantagens e resultados esperados, para 

perspectiva relacional com caráter cooperativo e de compartilhamento de benefícios pelos 

agentes que integram a relação jurídica. 

Isto posto, entende-se que modelo originário de outsourcing coincide com o advento 

da comunicação informatizada como fenômeno econômico e social durante os anos 80. 

Conforme aludido por Pierre Levy, é possível constatar “redes mundiais de universitários e 

pesquisadores, redes empresariais, correios eletrônicos, correios eletrônicos, ‘comunidades 

virtuais’ se desenvolvendo sobre uma base local, acesso direito a bases de dados etc.” 12 

O referido autor ainda reflete que se espera certo deslocamento das atividades 

industriais para os serviços por meio da terceirização:  

Com efeito, o mundo dos serviços é cada vez mais invadido por objetos 

técnicos. Ele ‘se industrializa’: distribuidores automáticos, servidores 

telemáticos, softwares de ensino, sistemas especialistas etc. Os 

industriais concebem cada vez mais sua atividade como serviço.13 

Entendemos que a adaptação ao modelo relacional tenha sido o fator de sobrevivência 

da referida prática, uma vez que foram contestados seus motivos originariamente ofertados 

como sendo as grandes vantagens  do outsourcing, em razão de aspectos sociais e éticos que 

envolvem o enfraquecimento da utilização de mão-de-obra e outros recursos dos Países 

Desenvolvidos, em contrapartida, do fortalecimento das economias dos Países Em 

                                                             
12

 LÉVY, Pierre. A Inteligência Coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. 8ª ed. São Paulo: Loyola, 2011. 
p.12 . 
13

 Ibid. p.19-20. 
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Desenvolvimento, omitindo, no entanto, a exploração sem limites do fator humano e de 

recursos naturais desses locais, no caso do offshore. 

 Conforme possível verificar até aqui, constata-se que o modelo de outsourcing pode 

variar dependendo dos fatores essenciais à sua execução, como a  atividade-fim da empresa 

contratante e o grau de especialização do provedor de serviços. Por conseguinte, não é 

possível delimitar lista taxativa de obrigações típicas do contrato de outsourcing para ambas 

as partes e indicar com precisão as consequências relacionadas com seu descumprimento sob 

o aspecto da responsabilidade civil, em razão das diferentes interpretações da prática e 

também dos diversos sistemas jurídicos envolvidos. 

O outsourcing contribui para o aprimoramento de tarefas cotidianas executadas por 

máquinas, programas de computador e pessoas relacionados aos processos produtivos e à TI, 

apresentando como resultado, a qualidade de mercadorias e serviços ofertados ao público 

final. Nesse sentido, a prática é também  apontada como responsável pela diminuição cada 

vez maior da exclusão digital, possibilitando a viabilidade de utilização de tecnologia de 

ponta em várias regiões ao redor do globo e também com a integração da tecnologia à 

sociedade. 

A visão originária do modelo de outsourcing possui relação com a intenção de diminuir 

o valor do homem e de sua importância única inserida nos processos produtivos e redes 

contratuais, sendo monetizado o seu valor. Nessa linha, acrescenta Fábio Konder Comparato: 

No ambiente capitalista, contrariamente a luminosa lição de Kant, os 
homens têm preço e não dignidade. No extremo limite, como foi visto não 
poucas vezes na História moderna, muitos seres humanos nem preço têm: 
perdem até mesmo a sua condição desprezível de mercadoria. São pesos 
mortos para a organização econômica capitalista, e o seu desaparecimento 
em massa produz benefícios evidentes ao funcionamento do Sistema. Fato 
decisivo de que a tecnologia, como fator de produção, foi apropriada como 
capital empresarial, e dirigida, em consequência, não ao atendimento das 
necessidades vitais do ser humano, mas de modo preponderante, senão 
exclusive, ao aumento exponencial dos lucros.14  

 

Reconhecido esse fato, espera-se que a integração tecnológica evolua, assim como o 

modelo de outsourcing e também os aspectos de responsabilidade social corporativa tanto 

defendidos na atual conjuntura, adquirindo o intuito de valorizar o homem pelos seus valores 

                                                             
14

 COMPARATO, Fábio Konder. Rumo à Justiça. São Paulo: Saraiva, 2010. p8.  
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e conhecimento e sua contribuição à sociedade e não como ferramenta de exploração 

econômica, desconsiderando os aspectos éticos mínimos necessários ao seu tratamento. 

A maior parte da literatura sobre contratos de outsourcing leva em consideração 

necessidades pontuais que se encontram em evidência no mundo corporativo, sem muito 

aprofundamento  Tratam-se de manuais no estilo de “10 dicas que você precisa saber sobre 

outsourcing” ou “modelos de cláusula de contratos de outsourcing” e divulgados 

praticamente como são publicados livros sobre dietas alimentares e guias de autoajuda. 

A discussão sobre do tema é inesgotável no que diz respeito aos inúmeros aspectos 

correlatos, uma vez que o referido negócio jurídico liga-se às diversas consequências 

experimentadas à estrutura social e econômica que o cercam. Ademais, dada às variações e 

combinações possíveis de escopo do contrato, torna-se praticamente impossível delimitar sua 

tipicidade, sendo objeto específico de norma reguladora ou tratado internacional. 

Contudo, é possível promover a regulação, não apenas no âmbito do outsourcing, dos 

efeitos à sociedade, bem como obrigações entendidas como acessórias, que, quando não 

observadas com cuidado, promovem prejuízos, exclusão social e diminuição do valor do ser 

humano frente à máquina econômica em busca de lucro. 

O objeto deste estudo deve ser compreendido no âmbito da divisão social do trabalho 

preconizada por Durkheim. Entende-se que essa divisão é necessária para a formação da 

sociedade e sua manutenção em equilíbrio, proporcionando a criação de um sistema de 

direitos e deveres que os ligam uns aos outros de modo durável.15  

Nesse contexto, desfruta de mesmo valor, a busca pela flexibilidade nas relações 

humanas, tal como a mesma tendência é constatada nas estruturas hierárquicas empresariais. 

Contudo, por mais que exista pretensão de desapego às origens, persiste a consciência humana 

voltada à moral. Esta, relaciona-se como o indivíduo toma consciência de sua dependência 

com a sociedade, sendo dela as foras que o retêm e o contêm.16 

                                                             
15

 CASTRO. Ana Maria de; DIAS, Edmundo Fernandes. Introdução Ao Pensamento Sociológico. 9ª ed., Rio de 
Janeiro:  Eldorado, 1983.p.80. 
16 Cf. “À medida que avançamos na evolução, os laços que ligam o indivíduo a sua família, à terra natal, às 
tradições legadas pelo passado, aos usos coletivos do grupo amortercem. Mais móvel, ele troca mais facilmente 
de meio, deica os seus, para ir viver noutros lugares uma vida mais autônoma, ganhando ele mesmo suas 
próprias ideias e seus sentimentos. Sem dúvida, toda consciência comum não desaparece por causa disto; 
restará sempre, pelo menos, o culto da pessoa, da dignidade individual da qual acamamos de falar e que, desde 
logo, é o único centro de ligação de tantos espíritos. ” ibid. p. 81 
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O movimento de desverticalização “mundial” foi praticado de modo irresponsável, a 

princípio, momento em que persistia a vontade de manifestação das obtenção de vantagens e 

dinheiro acima de tudo, não importando a maneira ou os impactos à sociedade ao redor. Na 

atual conjuntura, técnicas  sustentáveis são observadas pelos vários setores da economia, com 

o objetivo de proporcionar o desenvolvimento harmônico, já tratado por Durkheim. 

O desenvolvimento harmônico é desejável, embora não seja realizável em sua 

completude, indica que: 

 “não devemos nos dedicar todos a um mesmo gênero de vida; temos 

funções diferentes a preencher, segundo nossas aptidões, e necessário que 

nos coloquemos em harmonia com a que nos cabe. (...) Sem dúvida, essa 

especialização não exclui um certo fundo comum e, consequentemente, um 

certo equilíbrio das funções tanto orgânicas como psíquicas, sem o qual a 

saúde do indivíduo estaria comprometida, ao mesmo tempo que a coesão”. 
17 

  

Dessas considerações, em suma, procurou-se, no presente estudo, o tratamento 

aprofundado e doutrinário sobre a prática sobre seus principais aspectos, atribuindo destaque, 

de certo modo, ao tratamento pela ordenação jurídica nacional, vez que o tema ainda é tratado 

como novidade pelos operadores do direito aqui domiciliados, carecendo também de 

jurisprudência nacional até o momento. 

                                                             
17

 CASTRO. Ana Maria de; DIAS, Edmundo Fernandes. Introdução Ao Pensamento Sociológico. 9ª ed., Rio de 
Janeiro:  Eldorado, 1983.p.81. 
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GLOSSÁRIO 
  

Para os efeitos deste estudo, aplicam-se os seguintes termos, abreviaturas e definições. 

AO – Sigla de Application Outsourcing, utilizada para referenciar o outsourcing de aplicações 

ou sistemas legados. 

APN – Congresso Popular Nacional da República Popular da China. 

BNDS – Banco Nacional do Desenvolvimento. 

BPO – Sigla de Business Process Outsourcing, utilizada para referenciar o outsourcing de 

procedimentos internos de uma empresa. 

BTO – Sigla de Business Transformation Outsourcing. 

CDC – Código de Defesa do Consumidor. 

CPD – Sigla de Central de Processamento de Dados, tradução de Data Processing Center,  

utilizada para referenciar um ambiente físico dedicado aos equipamentos de informática de 

uma empresa e sua gestão. 

CRM – Sigla de Customer Relationship Management.  

EDS – Eletronic Data Systems Corporation.ERP – Enterprise Resource Planning. Trata-se de 

um programa de computador responsável por integrar todas as áreas de uma empresa, como 

planejamento de produção, estoque, finanças, recursos humanos, faturamento, pagamentos, 

entregas etc. 

Fase ou Período de Operação – Período do outsourcing caracterizado pela exigência das 

obrigações principais avençadas pelas partes do contrato. 

Fase ou Período de Transição – Período inicial do outsourcing, quando ainda não há a 

exigência das obrigações pactuadas propriamente ditas. 

GATS – Acordo Geral sobre comércio de serviços, do inglês, General Agreement on trade in 

services. 

GVS – Global Value Solutions. Join Venture criada entre FIAT e IBM para prestação de 

serviços de outsourcing de TI. 
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HP – Hewlett-Packard Corporation 

IBM – International Business Machines Corporation 

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano. Trata-se de uma medição realizada pela ONU 

para avaliação dos países no que tange à saúde, educação e renda. 

Insourcing  - significa o decisão da empresa em optar pelo término do outsourcing, 

promovendo o retorno das atividades que estão sob responsabilidade de um terceiro. 

ITO – Sigla de  Information Techhology Infrastructure Outsourcing. 

KPO – Sigla de Knowledge Process Outsourcing. 

Mainframe – Computador de grande porte e alta capacidade de processamento. 

MIPS – Milhões de Instruções por Segundo. Medida utilizada para processamento de dados. 

Nível Base – do inglês “baseline”, serve para identificar a mensuração do escopo do contrato 

de outsourcing. 

Offshore – Trata-se do outsourcing internacional.  

ONU – Organização das Nações Unidas. 

Outsourcing de Gestão – Trata-se da delegação da responsabilidade de gerenciamento e 

tomada de decisões de uma empresa. 

Outsourcing Externo – Trata-se do outsourcing para uma empresa fornecedora sem qualquer 

relação acionária com a empresa cliente. 

Outsourcing Interno – Trata-se do outsourcing para uma subsidiária ou filial de um grupo 

societário. 

Outsourcing Parcial – Trata-se da transferência parcial de atividades de um departamento ou 

uma linha de produção de uma empresa. 

Outsourcing Total – Trata-se do transferência integral de todas as atividades de um 

departamento ou uma linha de produção de uma empresa. 

Países Desenvolvidos. Trata-se de definição adotada pela ONU para países cujos indicadores 

IDH, PIB e renda per capita possuem valores altos em comparação com outros países do 

globo. 
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Países Em Desenvolvimento ou Países Com Economias Emergentes. São países que se 

encontram em desenvolvimento econômico, considerados com PIB baixo ou médio quando 

comparados a outros países. 

PC – Personal Computer ou Computador Pessoal. 

PIB – Produto Interno Bruto. 

Programa sob Encomenda. Programa de Computador desenvolvido exclusivamente para uma 

empresa ou usuário. 

Retro-Sourcing – Trata-se da estratégia de uma empresa em optar por um outsourcing cíclico, 

promovendo a inovação dos procedimentos internos. 

Risco País - Risco-país é um conceito que busca expressar de forma objetiva o risco de 

crédito a que investidores estão submetidos quando investem nos títulos públicos daquele 

país. 

RPC – República Popular da China. 

Servidor – Computador dedicado a oferecer uma função à uma rede de computadores. 

SLA – Sigla de Service Level Agreement ou Acordo de Nível de Serviços. 

SLO – Sigla de Service Level objective ou Níveis de Serviço Iniciais. 

Software de Prateleira – Trata-se do programa de computador comercializado no mercado da 

mesma forma, sem qualquer alteração a um cliente ou consumidor específico. 

STJ – Superior Tribunal de Justiça. 

TI – Tecnologia da Informação. 

Transição Reversa – Quando do término do outsourcing, as partes convencionam como as 

atividades desempenhadas pelo fornecedor serão encerradas e transferidas para o próprio 

cliente ou outro fornecedor. 

TRIPS – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 

TST – Tribunal Superior do Trabalho. 

 

 


