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Monitoramento 
de contratos
A terceirização está cada vez mais 
presente nas empresas brasileiras. Se por 
um lado ela é solução, por outro ela pode 
acarretar riscos futuros. Ser rigoroso no 
monitoramento de contratos é essencial

A
provada e sancionada 
em março de 2017, a Lei 
N° 13.429/17 autoriza a 
terceirização de qualquer 

atividade em todos os setores da 
economia. Até então, a Justiça do 
Trabalho entendia como ilegal a 
terceirização das atividades-fim 
de uma empresa, permitindo que 
apenas as atividades-meio fossem 
delegadas a prestadores de serviços 
sem vínculo empregatício. Ou seja: 
uma confecção deveria ter operários 
com carteira assinada executando 
cada etapa de sua linha de produção, 
mas poderia contratar uma empresa 
externa para realizar serviços de 
limpeza e segurança, por exemplo. 

Com a nova legislação, se o 
dono dessa hipotética confecção 
quiser terceirizar todo o processo de 
fabricação de suas mercadorias, ele 
poderá fazê-lo. Mas é bom que esteja 
atento a cada detalhe, a todas as 
entrelinhas dos contratos que vier  
a estabelecer.

“Um contrato de prestação de 
serviços a terceiros deve trazer 
muito bem especificados os serviços 

que serão prestados, o prazo para 
sua realização e a obrigatoriedade 
da apresentação periódica, pela 
empresa prestadora de serviços 
a terceiros, dos comprovantes 
de cumprimento das obrigações 
trabalhistas pelas quais a contratante 
é subsidiariamente responsável”, 
alerta Lúcio Bastos, sócio da área de 
TAX da KPMG no Brasil. Segundo 
ele, tanto as empresas contratadas 
quanto as contratantes devem ficar 
muito atentas a tudo o que envolve 
direitos trabalhistas e previdenciários 
dos colaboradores terceirizados.

“A falta de um monitoramento 
constante na gestão da mão de obra 
terceirizada pode comprometer e 
causar riscos à imagem da empresa 
contratante”, ele pondera. “A falta de 
controle adequado nos contratos que 
regem a relação com as empresas 
terceirizadas, além de expor aquele 
que contrata a uma série de riscos 
previdenciários, trabalhistas, 
societários e tributários, também 
pode acarretar ineficiência financeira, 
por conta de dispêndios ocorridos 
sem previsão contratual”, completa 
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Lúcio. Segundo ele, para que os 
contratos de terceirização de serviços 
não se transformem em “cavalos de 
Troia”, uma boa saída é a contratação 
de serviços de monitoramento de 
contratos.

 
Com a palavra, os 
especialistas

“Na KPMG, montamos uma 
equipe com especialistas treinados 
para analisar a contratação de 
terceiros”, comenta Lúcio Bastos. 
Com base em um check-list pré-
acordado com cada empresa, o 
contrato é analisado minuciosamente: 
o prestador de serviços está 
cumprindo todas as obrigações 
previstas em lei? O contratante 
está ciente dos riscos e da chamada 
“corresponsabilização”? Quais são os 
fornecedores de serviços com maior 
potencial de acarretar problemas 
futuros? Qual é o volume de 
responsabilidades administrativas do 
terceiro que você precisa monitorar?

“São questionamentos 
fundamentais para que o contratante 
não acabe encontrando, em vez de 
solução, um problema maior ainda”, 
afirma Lúcio. De acordo com ele, a 
terceirização deve vir acompanhada 
por uma série de cuidados. “Não 
se pode contratar, por exemplo, 
fornecedores que mantenham 
empregados em condições 
degradantes de trabalho”, ressalta.

Ainda segundo Lúcio, o 
monitoramento de contratos de 
terceirização, quando feito por 
especialistas, permite identificar 
potenciais riscos de contencioso 
trabalhista das contratadas, garante 
o cumprimento das boas práticas 
de governança empresariais e reduz 
o eventual “passivo oculto”, que é 
o risco, nem sempre claro para o 
contratante, de estar contraindo 
riscos de sofrer processos no 

futuro. “Além disso, ao enfatizar o 
compromisso da empresa com o 
bem-estar de seus empregados e 
terceiros, a empresa que controla 
rigorosamente seus contratos de 
terceirização corre menos riscos de 
ter sua imagem prejudicada. Ela se 
preserva tanto perante a sociedade 
quanto perante os órgãos públicos”, 
salienta o sócio da KPMG.

Por sua objetividade na 
análise de dados e na medida 
que automatiza o processo de 
monitoramento, a ferramenta 
de monitoramento de contratos 

A falta de um 
monitoramento 
constante na gestão 
da mão de obra 
terceirizada pode 
comprometer e causar 
riscos à imagem da 
empresa contratante 
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Suporte dos Serviços Compartilhados 
da Petrobras, o serviço especializado 
em Monitoramento de Contratos de 
Terceiros (MCT) em uma estrutura 
tão grande quanto a da estatal é 
“fundamental para a validação das 
informações e guias apresentadas 
pelas empresas contratadas”.

Segundo Graciliano, o processo 
de fiscalização administrativa 
de contratos veio evoluindo na 
companhia nos últimos dez anos. 
“Com os técnicos da KPMG 
acompanhando esse cenário de 
evolução e peculiaridades da 
Petrobras, tivemos a possibilidade 
de uma maior interação com todo 
o processo de cadastro, análise 
e pendências das contratadas”, 

 
Como parte integrante da solução, 

a KPMG possui uma ferramenta 
tecnológica, a KTAXMCT, que recebe 
e envia documentos, relatórios, 
análises e outras informações 
confidenciais. “Além de agilizar 
processos, a ferramenta protege com 
mais eficiência as informações, sem 
necessidade de que estas fiquem 
indo e voltando através de e-mails, 
por exemplo”, explica Lúcio Bastos. 
“Todos os processos são individuais 
e seguros, com ambiente monitorado 
e acessos restritos e individualizados, 
definidos conforme as regras de cada 
empresa”, acrescenta.

Para André Graciliano Lopes, 
supervisor de Serviços Técnicos da 
Gerência de Centro de Serviços de 

ele explica. “Implantamos o MCT 
nas áreas com maior número de 
contratos, mas devido à dispersão e 
a todo o processo de reestruturação 
que a Petrobras vem passando nos 
últimos anos, não pudemos estendê-
lo a toda a companhia. Isso é algo que 
está em nosso radar”, ele comenta.

Na avaliação do supervisor, “a 
interação com o MCT possibilita que 
toda cadeia gerencial visualize apenas 
os problemas de sua área e, junto 
com seu grupo de fiscais, atue de 
maneira direcionada para correção 
dos problemas encontrados”. Em 
outra palavras: a companhia ganha em 
transparência, passa a ter uma melhor 
interação com seus fornecedores 
e, principalmente, aumenta sua 
proteção contra ônus futuros, sejam 
eles trabalhistas ou tributários. “O 
monitoramento de contratos é uma 
ferramenta de gestão cada vez mais 
necessária para as companhias de 
grande porte que lidam com uma 
ampla gama de fornecedores – e, em 
última instância, também funciona 
como um antídoto à corrupção”, 
conclui Lúcio Bastos. n
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evita interferências ou decisões 
subjetivas, favorece a antecipação 
e o planejamento de riscos, ajuda 
a reduzir passivos judiciais e 
estimula a profissionalização e o 
comprometimento dos terceiros. 
Também não ocupa mão de obra 

da empresa e permite uma visão 
gerencial rápida e certeira.

Outra vantagem é a possibilidade 
de arquivar adequadamente toda 
documentação – o que pode ser 
muito útil se, no futuro, surgir algum 
desentendimento ou um processo 

judicial. Permite também a criação de 
indicadores e a elaboração mensal 
de relatórios, apontando possíveis 
demandas e ações a serem tomadas, 
e favorece o aperfeiçoamento da 
gestão de documentos obrigatórios 
com utilização de ferramenta Web.

A ferramenta KTAX MCT

André Graciliano Lopes, 
supervisor da Petrobras
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