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1. SUMÁRIO EXECUTIVO  

O presente trabalho compreenderá a avaliação de serviços realizados na indústria por 

empresas terceirizadas, com base nas premissas da governança para sustentabilidade, 

observando mais especificadamente alguns requisitos da responsabilidade corporativa 

relacionados a gestão da saúde e segurança do trabalhado. Inicialmente, uma abordagem geral 

sobre a importância da responsabilidade corporativa na governança será apresentada, com 

foco na importância do comprometimento da alta direção da organização para assegurar a 

consistência de seus valores e objetivos corporativos em todos os níveis da organização. Neste 

contexto, a importância do gerenciamento de serviços terceirizados apresenta-se em destaque, 

em especial considerando-se os riscos da terceirização de responsabilidades corporativas para 

os serviços contratados. Após a fundamentação teórica, serão apresentados objetivos e 

metodologias considerados para a avaliação dos prestadores de serviço locados no escopo em 

estudo, que compreenderão basicamente o mapeamento dos requisitos do cliente e a 

identificação das políticas e estruturas organizacionais dos fornecedores, o levantamento de 

riscos e oportunidades nos serviços prestados através da metodologia SWOT, a avaliação de 

causas potenciais para fraquezas e ameaças através do método Ishikawa e a influência entre 

essas através do uso da matriz de correlação. Finalmente, o produto final será a proposta de 

um plano de ação focado no fortalecimento da responsabilidade corporativa, relacionadas às 

principais causas potenciais para ameaças e fraquezas, bem como oportunidades observadas 

na análise SWOT, a ser entregue para a alta direção e gerências da empresa avaliada. 
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2. Revisão Bibliográfica 

Nos últimos anos, sem diminuir a importância dos sócios e administradores, a governança 

ampliou seu foco para as demais partes interessadas, demandando dos agentes de governança 

corporativa um maior cuidado no processo de tomada de decisão. Cada vez mais, desafios 

sociais e ambientais globais, regionais e locais fazem parte do contexto de atuação das 

organizações, afetando sua estratégia e cadeia de valor, com impactos na sua reputação e no 

valor econômico de longo prazo. Mudanças climáticas, a ampliação da desigualdade social e 

inovações tecnológicas, entre outros fatores, têm imposto transformações na vida das 

organizações (IBGC, 2017). 

Por definição, a responsabilidade corporativa apresenta-se como um dos princípios básicos da 

governança corporativa, propondo zelo pela viabilidade econômico-financeira das 

organizações a fim de reduzir as externalidades negativas dos negócios e aumentar as 

positivas considerando, além de aspectos financeiros, o capital intelectual, humano, social, e 

ambiental no curto, médio e longo prazos (IBGC, 2017). 

Considerando organizações onde o comprometimento de investidores e da alta gerência com 

princípios de governança é evidenciado de forma transparente e consistente, ou seja, onde 

riscos operacionais não sejam ocasionados pela negligência das lideranças, alguns exemplos 

de ferramentas de gestão em prol da melhoria continua podem ser observados. No contexto da 

responsabilidade corporativa, por exemplo, podem-se citar algumas normas comumente 

observadas em organizações que definem políticas e estratégias diretamente relacionadas com 

a responsabilidade corporativa, como as normas ISO 14001 (gestão ambiental), OHSAS 

18001 (gestão de saúde e segurança do trabalho). 

Além de serem utilizadas como instrumentos de gestão e controle pelas organizações, a 

certificação dessas normas já tem sido observada como premissa em contratos de 

fornecimento junto a parceiros de negócios. Enquanto a ISO 14001 trata de requisitos 

necessários para implementação e manutenção de um sistema de gestão ambiental, a NBR 

45001 apresenta requisitos da saúde ocupacional e sistemas de gestão de segurança no 

trabalho. Observando a Figura 1, percebe-se elementos importantes para a o planejamento, 

implementação, verificação e melhoria contínua (ciclo PDCA) das normas ISO. 
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Figura 1: Papel da liderança no ciclo PDCA. 

Fonte: NBR ISO 45001, 2015. 

 

Embora essas ferramentas de gestão apresentem elementos essenciais para o fortalecimento da 

responsabilidade corporativa através de um modelo internacionalmente certificado, a eficácia 

desses sistemas sempre dependerá de “Liderança e Comprometimento”, requisito este 

localizado no centro da Figura 1 e detalhado no capítulo 5.1 de ambas as normas. 

Vale ressaltar que as normas atuais trazem as necessidades e expectativas de partes 

interessadas (Stakeholders) e a avaliação do contexto da organização como premissas para 

desenhar um sistema eficaz e consistente. Neste contexto, o processo produtivo passa a ser 

avaliado não apenas em si mesmo, mas considerando as suas interfaces diretas e indiretas, 

onde parceiros do negócio passam a assumir papel importante para o sucesso do negócio. 

Somando-se às referências normativas apresentadas, uma série de requisitos legais requerem 

de empresários e investidores o fortalecimento de seus processos para assegurar a 

conformidade de seus negócios sob a ótica da responsabilidade corporativa. A Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), bem como o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) são 

exemplos de instituições que fornecem diretrizes e leis compulsórias às empresas, 

relacionados à responsabilidade sócio ambiental.  

A OIT (2018) declara como sua missão “promover oportunidades para que homens e 

mulheres possam ter acesso a um trabalho decente e produtivo, em condições de liberdade, 

equidade, segurança e dignidade”. Para a organização, trabalho decente é “condição 

fundamental para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia 
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da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável”. O Brasil é um membro 

fundador da OIT e foi o primeiro escritório de campo na América Latina, criada em 1950. O 

Brasil ratificou 96 convenções trabalhistas internacionais. Dentre as convençoes ratificadas, a 

Convenção 155, que trata de Segurança e Saúde dos Trabalhadores, foi adotada em 1981 e 

ratificada no Brasil em 1992. Em seu artigo 17, a convenção apresenta que “sempre que duas 

ou mais empresas desenvolverem simultaneamente atividades num mesmo local de trabalho, 

as mesmas terão o dever de colaborar na aplicação das medidas previstas na presente 

Convenção”. Percebe-se aqui o o fortalecimento do conceito da responsabilidade 

compartilhada entre empresas parceiras, bem como entre clientes e fornecedores (partes 

interessadas) em se tratando de escopos comuns de atividades. 

Segunto MTE (2018), as normas relativas à segurança e saúde do trabalho “são de 

observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da 

administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, 

que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho”. Mais 

espeficiadamente, a observância às leis e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 

deve estar sob gerência dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho (SESMT), cuja composição é regulamentada pela Norma 

Regulamentadora NR-4. Este grupo de profissionais é responsável por identificar riscos e 

oportunidades relacionados às questões de segurança e saúde ocupacional, bem como mapear 

e conduzir o atendimento aos requisitos legais relacionados.  

Apesar das normativas e leis apresentarem requisitos técnicos claros para composição de 

equipes e entrega de resultados, a manutenção da responsabilidade corporativa dependerá do 

dos valores praticados pela estrutura organizacional, impulsionados e sustentados pelos 

investidores e executivos da organização. Estes, portanto, têm papel vital na sustentação de 

equipes e ações de base necesárias à manutenção da responsabilidade corporativa. 

Apesar uma variedade significativa de empresas publicarem suas estruturas de governança 

corporativa, iniciativas e resultados, pode-se perceber a inconsistência entre discurso e prática 

quando da publicação em mídias nacionais e internacionais sobre irregularidades nos 

processos operacionais e gerenciais das mesmas.  

Publicação realizada no caderno de Agronegócios do Jornal Gazeta do Povo, em abril de 

2018, aponta os efeitos de possíveis irregularidades investigadas em uma das maiores 
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empresas de exportação do ramo do agronegócio no Mundo. Em matéria, o jornal cita que a 

empresa foi afetada diretamente pela operação que investiga irregularidades na produção no 

Brasil, uma vez que a União Europeia passou a descredenciar 12 das fábricas exportadoras, 

bem como por problemas de gestão, indicados em auditorias internas. 

Segundo pesquisa realizada por Pessoa (2017), os trabalhadores terceirizados, que somavam 

cerca de 12 milhões de indivíduos (6,8%) do mercado de trabalho em 2017, recebiam, em 

dezembro de 2013, 24,7% a menos do que os que tinham contratos diretos com as empresas. 

Segundo o pesquisador, o percentual de afastamentos por acidentes de trabalho observados 

nas atividades terceirizadas foi maior do que nas atividades diretamente contratantes (9,6% 

contra 6,1%). Uma das conclusões apresentadas é que, no processo de terceirização de suas 

atividades, empresas contratantes transferem para empresas menores a responsabilidade pelos 

riscos do seu processo de trabalho. Isto é, a empresa contratante estaria terceirizando os riscos 

inerentes às suas atividades para empresas que nem sempre têm condições tecnológicas e 

econômicas para gerenciá-los. 

Nos exemplos acima citados, observa-se riscos relacinoados à inconsistência e inobservância 

de princípios da governanca, que têm trazido impactos altamente nocivos à imagem e 

resultados de empresas que enfrentam cenários desafiadores para manter a perenidade de seus 

negócios, especialmente em momentos de crise na economia brasileira. 

Segundo Pritsch (2011), a fiscalização dos contratos terceirizados é uma opção de mapear e 

controlar riscos, considerando a possibilidade de detecção preventiva de falhas, evitando-se a 

formação de passivos que poderiam resultar em grande prejuízo aos negócios do contratante e 

da contratada - proposta esta alinhada com os objetivos e resultados deste trabalho, que serão 

apresentados detalhadamente a seguir. 
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3. Objetivos 

O objetivo deste trabalho compreende a avaliação de riscos relacionados à responsabilidade 

corporativa em fornecedores localizados em uma indústria metalúrgica. Neste contexto, os 

objetivos específicos são: 

 Mapeamento de requisitos do cliente; 

 Identificação da políticas e estruturas organizacionais dos fornecedores; 

 Mapeamento de riscos através da metodologia SWOT; 

 Mapeamento de causa e efeito através da metodologia ISHIKAWA; 

 Definição de plano de ação para riscos e oportunidades. 

 

4. Metodologia de Avaliação dos Fornecedores 

Para desenvolvimento deste trabalho, foi utilizado o método de pesquisa estudo de caso e 

pesquisa bibliográfica. Segundo Silva (2010), estudo de caso é o estudo que analisa um ou 

poucos fatos com profundidade e sua maior utilidade é verificada nas pesquisas exploratórias. 

O objeto a ser analisado nesse tipo de pesquisa pode ser indivíduo, empresa, atividade, 

organização ou até mesmo situação. Por outro lado, a pesquisa bibliográfica é um método que 

oferece subsídios teóricos capazes de fundamentar as análises desenvolvidas nas mais 

variadas áreas do conhecimento, utilizando como fontes publicações, dicionários, livros de 

leitura corrente, jornais, entre outras (SILVA, 2010). 

O levantamento dos requisitos do cliente é realizado através da observação de elementos de 

governança, incluindo a política de saúde e segurança do trabalho deste, bem como de 

requisitos contratuais e normativos aplicáveis às empresas Manutenção e Limpeza. 

Para compreesão da política e estratégia corporativa dos fornecedores Limpeza e Manutenção, 

devem ser realizadas reuniões de alinhamento com as diretorias e gerências de cada uma das 

empresas. Na ocasião, deve-se solicitar a anuência para prosseguir com a avaliação junto às 

respectivas equipes responsáveis pelas operações locais. 

A partir da anuência da alta direção das empresas, devem ser agendadas sessões com as 

equipes responsáveis pelas operações, compreendendo supervisores, engenheiros de 

segurança e técnicos de segurança, para compreensão das operações e estrutura 
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organizacional de suporte de cada uma das empresas, visando avaliar o atendimento aos 

requisitos do cliente. 

Após a primeira avaliação do atendimento aos requisitos do cliente, devem ser realizadas 

sessões de brainstorming para análise de cenários e verificação da posição estratégica dos 

prestadores de serviço no escopo avaliado. A ferramenta aplicada é a matriz SWOT, 

metodologia que compreende a avaliação de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), 

Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats) considerando ambientes internos e 

externos à organização. (Ferreira, 2009). 

 
Figura 2: Ilustração do modelo SWOT. 

Fonte: Portal Administração, 2018. 

 

A partir da análise SWOT, o diagrama Ishikawa é aplicado para investigação de causas 

potenciais das fraquezas e ameaças observadas. Este diagrama, de acordo com Werkema 

(1995), é uma ferramenta utilizada para avaliar a relação existente entre o resultado de um 

processo, e as causas que tecnicamente possam influenciar esse resultado. De acordo com 

Moura (2003), esta é uma ferramenta útil para identificar as possíveis causas de um problema. 

O número de causas encontradas pode ser dividido nas seguintes categorias ou famílias de 

causas: máquinas, meioambiente, medidas, materiais, métodos e mão-de-obra, conforme 

ilustrado no diagrama da Figura 3. 
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Figura 3: Ilustração do diagrama Ishikawa. 

Fonte: Henrique e Fiorino, 2013. 

 

Henrique e Fiorino (2013) apresentam algumas definições para as categorias do modelo 

Ishikawa, sedo elas: 

 Mão de obra: quando um colaborador realiza um procedimento inadequado, faz o seu 

trabalho com pressa, é imprudente, etc. 

 Material: quando o material não está em conformidade com as exigências para a 

realização do trabalho. 

 Meio ambiente: quando o problema está relacionado ao meio externo, como poluição, 

calor, poeira, etc., ou mesmo, ao ambiente interno, como falta de espaço, 

dimensionamento inadequado dos equipamentos, etc. 

 Método: quando o efeito indesejado é consequência da metodologia de trabalho 

escolhido. 

 Máquina: quando o defeito está na máquina usado no processo. 

 Medida: quando o efeito é causado por uma medida tomada anteriormente para 

modificar processo. 

A partir da identificação de causas potenciais pelo metodo Ishikawa, é elaborada a matriz de 

causa e efeito, onde as causas potenciais avaliadas são correlacionadas com as fraquezas e 

ameaças observadas no método SWAT. 

A partir das oportunidades listadas na matriz SWOT, bem como as causas potenciais de 

fraquezas e ameaças priorizadas na matriz de causa e efeito, deve-se realizar um plano de 

ação com responsáveis e prazos, segundo a disponibilidade técnica e financeira contratada. O 

plano de ação priorizará as ações que somarem 80% do total da pontuação apresentada pela 

matriz de causa e efeito.  
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5. Descrição do Escopo Estudado 

Este trabalho foi desenvolvido no ambiente industrial, compreendendo a avaliação de serviços 

de fornecedores especializados nas áreas de manutenção predial, elétrica, mecânica e de 

limpeza técnica, conservação e jardinagem. Codinomes Manutenção e Limpeza serão 

atribuídos às respectivas empresas avaliadas, a fim de resguardar a privacidade das mesmas.  

A Empresa Limpeza atua há mais de 25 anos no mercado de terceirização de mão de obra 

especializada e serviços com foco em limpeza e conservação de ambientes. O grupo atua na 

região Sul do Brasil, atendendo seus clientes através de unidades de negócios distribuídas de 

forma estratégica por estado, com um total de mais de 5000 profissionais. 

No escopo em estudo, a empresa conta com uma equipe de mais de 15 pessoas, entre 

operadores, encarregados de limpeza e conservação e supervisão. Como alguns de seus 

valores, a empresa Limpeza considera fatores como integridade e valorização de pessoas 

elementos chave para condução de seus negócios. A empresa possui também uma política 

corporativa, proveniente do sistema de gestão inegrado certificao em qualidade e meio 

ambiente. 

A empresa multinacional Manutenção corresponde a uma fusão de dois grandes grupos 

empresariais, somando uma experiência em serviços industriais de mais de 50 anos. Com uma 

força de trabalho de cerca de 20.000 pessoas em todo o mundo e mais de 2.500 profissionais 

no Brasil, a gama de profissionais compreende especialistas do setor, prestadores de serviços 

e parceiros. No escopo avaliado, a empresa conta com aproximadamente 50 profissionais 

dedicados a atividades de gestão da manutenção mecânica, civil e elétrica a fim de assegurar a 

disponibilidade técnica para processos industriais diversos. 

Como na descrição de seus valores corporativos, a empresa Manutanção apresenta elementos 

como inovação e segurança como requisitos de seus serviços e possui certificação de seu 

sistema de gestão integrado em qualidade, segurança do trabalho e meio ambiente. 
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6. Resultados 

6.1 Requisitos do Cliente 

A empresa contratante possui uma estratégia pautada em governança corporativa, 

especialmente focada na sustentabilidade de seus processos e serviços em nível mundial e a 

longo prazo. O presidente do conselho de administração da empresa declara que a 

sustentabilidade significa viabilidade futura para a empresa e para a sociedade. Os objetivos 

principais da estratégia de sustentabilidade corporativa são divididos em três principais 

quesitos: Produtos e Serviços, Produção e Criação de Valor e Associados e Sociedade. Neste 

último, observa-se uma preocupação em promover as condições ideais para o melhor 

desempenho de seus funcionários, através de ações focadas na manutenção de sua saúde e 

qualidade de vida. 

Como pilar básico às estratégias desenhadas pela empresa, o tema conformidade legal e 

direitos humanos é apresentado como elemento fundamental à perenidade da organização. A 

conduta responsável e legal, bem como o respeito pelos direitos humanos, além de estar 

alinhada com as convicções e a cultura corporativa, é requisito exigido aos parceiros de 

negócios. Avaliando as expectativas da gerência da empresa, responsável pela contratação dos 

serviços das empresas Manutenção e Limpeza, e considerando as premissas de governança 

para sustentabilidade e conformidade, foram definidos os seguintes parâmetros para avaliação 

da gestão de pessoas e conformidade nas empresas parceiras: 

1. Existência de uma política focada em gestão de riscos e pessoas; 

2. Suporte técnico para mapeamento e atendimento aos requisitos legais relacionados 

gestão de saúde e segurança; 

3. Suporte técnico para identificação e gestão de riscos ocupacionais em operações 

programadas e de rotina; 

4. Suporte especializado relacionados a assuntos pessoais (recursos humanos); 

5. Treinamentos focados na prevenção de acidentes e bem estar. 
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6.2. Políticas de Gestão dos Fornecedores 

Através de reuniões com equipes técnicas das empresas Manutenção e Limpeza, foram 

solicitadas informações acerca dos cinco parâmetros listados na seção 5.1 deste. Evidências 

objetivas do atendimento e de riscos observados encontram-se registradas na Tabela 1. 

Tabela 1: Avaliação dos requisitos do cliente em fornecedores. 

Requisitos Cliente Gestão Manutenção Gestão Limpeza 

1.     Existência de uma política 
focada em gestão de riscos e 
pessoas. 

A empresa apresentou sua politica 
do sistema de gestão integrado, 
com certificação nas normas ISO 
9001 (Qualidade), ISO 14001 (Meio 
Ambiente) e OHSAS 18001 (Saúde e 
Segurança do Trabalho) 

A empresa apresentou sua politica 
do sistema de gestão integrado, 
com certificação nas normas ISO 
9001 (Qualidade) e ISO 14001 
(Meio Ambiente).  
Ponto de Atenção: Não há previsão 
para implantação de um sistema de 
Saúde e Segurança do Trabalho. 

2.     Suporte técnico para 
mapeamento e atendimento aos 
requisitos legais relacionados 
gestão de saúde e segurança. 

A empresa conta com um 
engenheiro de segurança, externo 
ao escopo, para mapear requisitos 
legais aplicáveis. 

A empresa conta com um 
engenheiro de segurança, externo 
ao escopo, para mapear requisitos 
legais aplicáveis. 

3.     Suporte técnico para 
identificação e gestão de riscos 
ocupacionais em operações 
programadas e de rotina. 

A empresa dispõe de técnico de 
segurança em tempo integral no 
cliente. 

O suporte técnico ocorre de forma 
exporádica, por técnico externo, 
não havendo uma definição clara de 
periodicidade. Apesar de não 
possuir a formação técnica, a 
supervisão local (uma pessoa) 
procura aplicar e verificar os 
procedimentos de segurança do 
trabalho. 
Ponto de Atenção: Atendimento 
parcial de requisitos de segurança e 
saúde ocupacional. 

4.     Suporte especializado 
relacionados a assuntos pessoais 
(recursos humanos). 

A empresa dispõe de profissional de 
recursos humanos em tempo 
integral, locado no cliente. 

A empresa dispõe de suporte de 
recursos humanos externo ao 
cliente. 

5.     Treinamentos focados na 
prevenção de acidentes e bem 
estar. 

O profissional local (técnico) possui 
uma sistemática de programação e 
controle de treinamentos, 
suportado pelo Engenheiro de 
Segurança. 

Apesar de não possuir a formação 
técnica, a supervisão local (uma 
pessoa) procura multiplicar 
informações recebidas pelo 
engenheiro de segurança (externo) 
aos associados locais. 
Ponto de Atenção: Atendimento 
parcial de requisitos de segurança e 
saúde ocupacional. 

 

Após reuniões com diretorias, gerências e equipes técncias das empresas, e comparando os 

resultados da avaliação dos requisitos da Tabela 1, percebeu-se que a empresa Manuenção 

conta com uma política intensificada em ações preventivas em segurança do trabalho e saúde 
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ocupacional de seus colaboradores. Segundo a gerência da empresa, os investimentos nessa 

área são plenamente justificados, uma vez que os riscos das operações são de tamanha 

criticidade que qualquer desvio poderia custar a invalidez ou até mesmo a morte de 

associados. Além dos danos a imagem da empresa, e considerando o volume de funcionários 

nas operações do Brasil e do mundo, os custos referentes a indenizações e processos não 

permitiriam a sustentação dos negócios a longo prazo.  

Por outro lado, a empresa Limpeza apresentou um atendimento parcial em três dos cinco 

requisitos do cliente. Dois principais riscos foram identificados imediatamente nestes 

cenários: ausência de um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho e o atendimento 

parcial ou nulo de requisitos de segurança e saúde ocupacional nas atividades operacionais. 

Considerando-se as evidências apresentadas e comentadas nesta seção, optou-se por 

concentrar as demais avaliações (SWOT, Ishikawa) na empresa Limpeza, cujos resultados são 

apresentados a seguir. 

6.3. Mapeamento de riscos (análise SWOT) 

Conforme mencionado na seção anterior, após a avaliação do atendimento aos requisitos do 

cliente, foram realizadas sessões com equipe técnica e supervisão da empresa para aprofundar 

a análise da posição estratégica do fornecedor Limpeza no escopo dos serviços prestados, 

conforme apresentado na Tabela 2. 

Tabela 2: Matriz SWOT aplicada ao fornecedor Limpeza. 

Ambiente 
Interno 

Forças Fraquezas 

F1: Comprometimento com as entregas. 
F2: Dinamismo e resposta rápida. 
F3: Disponibilidade e Flexibilidade. 

FR1: Baixo suporte em segurança e saúde do 
trabalho. 
FR2: Pouca interação com a estratégia de 
segurança e saúde do trabalho do cliente. 
FR3: Ausência de um plano de capacitação e 
treinamento. 
FR4: Não há previsão para implantação de um 
sistema de Saúde e Segurança do Trabalho. 

Ambiente 
Externo 

Oportunidades Ameaças 

OP1: Integração em ações de fortalecimento da 
cultura de Saúde e Segurança do Trabalho do 
cliente. 
OP2: Participação em projetos sociais do 
cliente. 

A1: Atendimento parcial ou nulo de requisitos de 
segurança e saúde ocupacional. 
A2: Perda de mão de obra capacitada para 
concorrência. 



22 

 

 

A partir dos resultados da análise SWOT, foi possível identificar as fraquezas e ameaças cujas 

causas potenciais são avaliadas na seção 5.4 deste trabalho. Com relação às forças e 

oportunidades, estas são consideradas na elaboração do plano de ação, realizada na seção 5.5. 

6.4. Mapeamento de causa e efeito (ISHIKAWA) 

Para facilitar a visualização dos resultados, os resultados da avaliação das causas potenciais 

foram registrados na Tabela 3, onde pode-se observar uma amostra dos critérios do cliente e 

os critérios de correlação entre causas e efeitos. 

 

Figura 4: Amostra dos resultados da matriz de e correlação. 

Para cada causa potencial, portanto, foi atribuída uma pontuação total que corresponde à soma 

dos produtos dos critérios do cliente (definidos para cada fraqueza e ameaça) e dos critérios 

de correlação para cada linha (variando entre 1, 3, 5 e 9). Logo, por exemplo, ao observar a 

primeira causa potencial “Indisponibilidade de recursos materiais”, percebe-se que esta possui 

pouca relação com a fraqueza FR2 “Pouca Interação com a Estratégia de Segurança e Saúde 

do Trabalho do Cliente”, com importância “1”, e maior relação com a fraqueza FR4 “Não há 

previsão para implantação de um sistema de Saúde e Segurança do Trabalho”, com 

importância 9. Portanto observando a soma dos produtos dos critérios do cliente e dos 

critérios de correlação temos que: 

Pontuação “Indisponibilidade de recursos materiais” = 5x10+1x8+3x9+9x7+3x10+3x8 = 202. 

Vale ressaltar que, além de “materiais” e “métodos”, todas as demais etapas (medida, meio 

ambiente, máquina e mão de obra) da metodologia Ishikawa foram consideradas.  

Fraquezas e 
Ameaças

FR1: Baixo suporte em 
segurança e saúde do 
trabalho.

FR2: Pouca interação com a 
estratégia de segurança e 
saúde do trabalho do 
cliente.

FR3: Ausência de um plano 
de capacitação e 
treinamento.

FR4: Não há previsão para 
implantação de um sistema 
de Saúde e Segurança do 
Trabalho.

A1: Atendimento parcial ou 
nulo de requisitos de 
segurança e saúde 
ocupacional.

A2: Perda de mão de obra 
capacitada para 
concorrência.

Importância para o Cliente
(1-10)

10 8 9 7 10 8

Etapas
Ishikawa

Causas Potenciais Pontuação

Indisponibilidade de recursos 
materiais. 5 1 3 9 3 3 202

Falta de acesso às diretrizes 
e estrutura de apoio do 
cliente.

1 5 1 1 1 1 84

- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
Serviço de monitoramento e 
controle de requisitos. 5 5 5 5 9 3 284

- 0 0 0 0 0 0 0
Falta de planejamento e 
controle de atividades 9 9 5 5 9 3 356

- 0
Ausência de um plano de 
treinamento. 1 3 9 5 9 5 280

Ausência de uma matriz de 
qualificação. 1 3 9 5 9 9 312

Ausência de uma análise de 
viabilidade. 1 1 1 9 1 1 108

Baixa frequência de 
inspeções de campo. 3 5 3 3 9 5 248

- 0 0 0 0 0 0 0

Materiais

Método

Importância da Correlação (1, 3, 5, 9)
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Em seguida, foi realizada a ordenação da maior para menor pontuação  das causas potenciais, 

a fim de priorizar as linhas de maior efeito sobre fraquezas e ameaças. A Figura 5 apresenta as 

linhas que totalizaram um valor próximo a 80% da pontuação acumulada. 

Figura 5: Principais causas potenciais observadas. 

 

O Gráfico 1: Pareto das causas potenciais observadas. 

 

 

 

 

 

Fraquezas e 
Ameaças

FR1: Baixo suporte em 
segurança e saúde do 
trabalho.

FR2: Pouca interação com a 
estratégia de segurança e 
saúde do trabalho do 
cliente.

FR3: Ausência de um plano 
de capacitação e 
treinamento.

FR4: Não há previsão para 
implantação de um sistema 
de Saúde e Segurança do 
Trabalho.

A1: Atendimento parcial ou 
nulo de requisitos de 
segurança e saúde 
ocupacional.

A2: Perda de mão de obra 
capacitada para 
concorrência.

Importância para o Cliente
(1-10)

10 8 9 7 10 8

Etapas
Ishikawa

Causas Potenciais Pontuação (%)
Acum.
 (%)

Mão de Obra Necessário suporte 
consistente da alta gerência. 9 5 9 9 9 5 404 12% 12%

Método Falta de planejamento e 
controle de at ividades

9 9 5 5 9 3 356 10% 22%

Método Ausência de uma matriz de 
qualificação. 1 3 9 5 9 9 312 9% 31%

Materiais Serviço de monitoramento e 
controle de requisitos.

5 5 5 5 9 3 284 8% 39%

Método Ausência de um plano de 
treinamento. 1 3 9 5 9 5 280 8% 47%

Mão de Obra
Indisponibilidade de 
profissionais. 5 3 3 9 9 3 278 8% 55%

Método Baixa frequência de 
inspeções de campo. 3 5 3 3 9 5 248 7% 62%

Mão de Obra Grupos de trabalho isolados. 1 9 3 3 9 3 244 7% 69%

Materiais Indisponibilidade de recursos 
materiais. 5 1 3 9 3 3 202 6% 75%

Medida Previsão em contrato 5 5 5 9 3 1 236 7% 82%

Importância da Correlação (1, 3, 5, 9)
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6.5. Plano de ação para riscos e oportunidades 

A partir das oportunidades identificadas, bem como das principais causas potenciais para as 

fraquezas e ameaças, foi proposto um plano de ação com a equipe técnica local, descrito na 

Tabela 3.  

O conteúdo do plano, bem como responsabilidades e prazos sugeridos deverão ser discutidos 

com a alta gerência, visando a eliminação dos riscos mapeados no escopo de prestação de 

serviços. 

 

Tabela 3: Proposta de plano de ação para redução de riscos. 

 

 

 

 

Causas Potenciais Responsável Prazo

Necessário suporte consistente da alta 
gerência.

1
Apresentar resultados e critérios da avaliação dos serviços prestados. 
Apresentar e validar plano de ações corretivas, responsáveis e prazos.

Gerente de 
Contrato
(Limpeza)

15 dias

Falta de planejamento e controle de 
atividades

2
Apresentar proposta de planejamento anual de atividades de segurança 
e saúde do trabalho para aprovação do cliente.

Engenheiro de 
Segurança

30 dias

Ausência de uma matriz de 
qualificação.

3
Mapear as competências necessárias para os postos de trabalho 
localizados no escopo cliente.

Supervisão de 
Contrato
(Limpeza)

45 dias

Serviço de monitoramento e controle 
de requisitos.

4
Verificar o acesso ao sistema de controle de requisitos legais pela 
equipe técnica. Definir periodicidade de avaliação de propostas e 
mudanças na legislação pela equipe técnica.

Engenheiro de 
Segurança
(Limpeza)

15 dias

Ausência de um plano de treinamento. 5
Elaborar um plano de treinamento segundo matriz de qualificação e 
requsitos normativos e legais.

Engenheiro de 
Segurança
(Limpeza)

45 dias

Indisponibilidade de profissionais. 6
Planejar e acordar agendas de atividades de rotina com os profissionais 
de segurança e saúde do trabalho.

Gerente de 
Contrato
(Limpeza)

15 dias

Baixa frequência de inspeções de 
campo.

7
Planejar e acordar agendas de atividades de inspeção e medição com os 
profissionais de segurança e saúde do trabalho.

Engenheiro de 
Segurança
(Limpeza)

15 dias

Grupos de trabalho isolados. 8
Articular a comunicação entre profissionais de segurança do trabalho 
do cliente e da empresa Limpeza.

Gerência
(Cliente)

15 dias

Indisponibilidade de recursos 
materiais.

9
Identificar recursos necessários à execução do plano de ação. Verificar 
se os mesmos estão considerados no orçamento do ano.

Gerente de 
Contrato
(Limpeza)

15 dias

Previsão em contrato. 10

Caso os recursos contemplados na ação 9 não estejam disponíveis, 
verificar se as demandas estão previstas em contrato. Se positivo, 
provisionar recursos para o calendário anual de 2019. Se não estiverem 
contempladas, uma reunião com o cliente deve ser agendada para 
discussões acerca de ajustes de contrato.

Gerente de 
Contrato
(Limpeza)

15 dias

Potenciais de Melhoria Responsável Prazo

Integração em ações de 
fortalecimento da cultura de Saúde e 
Segurança do Trabalho do cliente.

11
Integrar a empresa Limpeza nas atividades da Comissão Interna de 
Prevenção a Acidentes da contratada.

Gerência
(Cliente)

30 dias

Participação em projetos sociais do 
cliente.

12
Integrar a empresa Limpeza nas atividades do Centro Social da 
contratada.

Gerência
(Cliente)

45 dias

Ação
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7. Conclusão 

Este trabalho avaliou a qualdiade de serviços terceirizados prestados a uma indústria 

multinacional, de grande porte, localizada no Brasil. Inicialmente, foi apresentada a 

importância da responsabilidade corporativa como princípio básico da governança, reforçando 

o valor do compromentimento da alta gerência para a garantia da conformidade dos processos 

em todos os níveis da organização, com atenção especial aos aos serviços realizados por 

empresas contratadas. Neste caso, riscos decorrentes da terceirização da responsabilidade 

corporativa para prestadores de serviços foram identificados como um potencial gerador de 

passivos legais para as empresas contratantes. Como opção de controle, sugeriu-se a atuação 

preventiva através de ações de detecção de falhas potenciais ou reais, junto a seus parceiros de 

negócio, focando na melhoria dos processos compartilhados e na garantia da conformidade 

legal dos mesmos. 

A partir da observação das iniciativas de gestão das contratadas no escopo em estudo, pôde-se 

avaliar o nivel de atendimento aos requisitos do cliente para as empresas “Manutenção” e 

“Limpeza” – nomes fictícios empregados às organizações avaliadas. Embora a empresa de 

manutenção tenha atendido com satisfação aos requisitos básicos do cliente, a empresa de 

limpeza demonstrou insuficiência em três dos cinco critérios avaliados. Neste caso, foram 

identificados dois pontos de atenção relacionados a inexistência de um sistema certificado em 

gestão de saúde e segurança e ao atendimento parcial de requisitos legais. Para aprofundar a 

análise da posição estratégica do fornecedor Limpeza no escopo estudado, foi aplicada a 

metodologia SWOT para avaliação das suas forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. 

Importante ressaltar que houve participação direta da equipe local na aplicação desta 

metodologia.  

Uma vez identificadas as fraquezas e ameaças da empresa Limpeza, seguiu-se para a 

avaliação de causas potencias das mesmas através da metodologia Ishikawa, que também 

contou com informações prestadas pelos representantes da empresa. Uma matriz de 

correlação das causas potenciais com as fraquezas e ameaças foi aplicada, considerando graus 

de importância de correlação entre ambas, bem como pesos para cada fraqueza e ameaça sob 

ponto de vista do cliente. A partir da matriz de correlação foi possível selecionar as causas 

potenciais prioritárias, que representavam 80% da pontuação total obsevada. 



26 

 

 

Considerando as principais causas potenciais para as fraquezas e ameaças, bem como as 

oportunidades para o negócio da empresa Limpeza, foi traçado um plano de ação com a 

equipe local, compreendendo um total de doze medidas. Dentre estas, a de maior significância 

correspondeu à “necessidadade de suporte consistente da alta gerência”. 

Como próximo passso, está prevista a apresentação da fundamentação técnica para 

diagnóstico dos riscos e oportunidades descritos neste trabalho, juntamente com o plano de 

ação, às gerências e direção da empresa Limpeza. Apesar das responsabilidades e prazos 

definidos no plano de ação terem sido acordados com a supervisão local da empresa, 

recomenda-se que a diretoria e alta gerência avalie e oficialize as responsabilidades e prazos, 

bem como o acompanhamento das ações e resultados junto ao cliente. 
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