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RESUMO 
 
Terceirizar ou não serviços de telecomunicações nas empresas de energia elétrica, dependerá do enfoque a ser 
dado quanto à importância estratégica destes serviços em relação ao negócio principal das empresas que, 
tradicionalmente, esteve baseado na trilogia geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Terceirizar 
atividades em empresas da Administração Pública, além  de seguir o ornamento legal vigente, deve atender a 
alguns requisitos dentre os quais a definição do negócio das empresas (as atividades-fim), e quais as atividades 
que podem ser terceirizadas (as atividades-meio); a busca de eficiência na prestação dos serviços; dentre outros. 
Na Eletronorte, o conceito de “atividade-fim” foi ampliado com a inclusão da prestação de serviços de 
telecomunicações, mas mesmo neste caso, há atividades que, de acordo com um planejamento estratégico, 
poderão ser terceirizadas e, em sendo, devem ser observadas as vantagens e desvantagens desta decisão. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Terceirização, Administração Pública; Gestão Estratégica.  
 

1.0 - INTRODUÇÃO 
 
A terceirização é um processo de gestão, tido por diversos autores, como capaz de alavancar os processos de 
uma empresa, pois transfere parte de suas atividades, consideradas atividades-meio ou não estratégicas, para 
terceiros, de forma a permitir que a empresa que assim o faz, possa dedicar-se às atividades-fim, ou estratégicas. 
De outra forma, a empresa contratante, fica centrada na essência do seu negócio, permitindo uma 
horizontalização da estrutura da empresa, com a diminuição do número de níveis hierárquicos e a flexibilização de 
suas atividades.  
 
Cabe então um questionamento : qual é a atividade-fim de uma empresa ? Haveremos de responder que 
dependerá da finalidade para a qual a mesma foi constituída, ou seja, seu negócio. Em uma empresa de energia 
elétrica, a atividade-fim vem aos poucos sendo modificada, dentro de uma estratégia de ampliação de seus 
negócios, com a inclusão de outras atividades como a prestação de serviços de telecomunicações. Entretanto, 
ainda não há regulamentação definida sobre as receitas auferidas com estes novas atividades. No caso das 
empresas de transmissão de energia, há uma orientação da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), de que 
as receitas obtidas com outros serviços,  até o limite de 10 % da receita permitida, será abatida desta, o que 
ultrapassar este limite será incluído na receita permitida.  
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Mesmo que os serviços de telecomunicações sejam considerados atividades-fim, isto não impede que eles sejam 
terceirizados total ou parcialmente. Há casos em que empresas do setor elétrico criaram subsidiárias para prestar 
serviços de telecomunicações para elas mesmas e para outras, ou seja, houve uma terceirização completa destas 
atividades. Há casos porém, em que esta terceirização é parcial, abrangendo algumas atividades como projetos 
específicos, instalação de equipamentos, dentre outros. Outros casos há ainda e que consiste na terceirização de 
parte da mão-de-obra, em geral para complementar o quadro próprio de pessoal. 
 
No caso da Eletronorte os sistemas de telecomunicações ganharam vulto nos últimos anos e a possibilidade de 
ampliar os negócios da Empresa resultou na alteração do estatuto ocorrida em 2003, com o objeto social da 
Empresa passando a incluir a prestação de serviços de telecomunicações (“.... realizar estudos, projetos, 
construção, operação e manutenção de usinas geradoras, subestações, linhas de transmissão e sistemas de 
telecomunicações, distribuição e comercialização de energia elétrica e de transmissão de dados, voz e 
imagens....”). Com esta alteração estatutária, as atividades de telecomunicações passaram de atividades-meio 
para atividades-fim. Este fato ressalta a importância das telecomunicações na Empresa, porém, não impede que 
algumas atividades relacionadas com telecomunicações venham a ser terceirizadas. 
 
Na Eletronorte, a terceirização das atividades de telecomunicações ocorre principalmente no desenvolvimento de 
projetos específicos de engenharia, na instalação de equipamentos e construção de edificações, na supervisão de 
instalação de equipamentos, dentre outros e, mais recentemente até devido à redução do quadro de pessoal 
próprio, a terceirização de mão-de-obra para realização de diversas atividades. 
 
Há de se ressaltar que na administração pública, entre eles as empresas estatais como é o caso da Eletronorte, o 
processo de terceirização deverá atender a legislação que regulamenta o assunto, a legislação trabalhista, a 
legislação de licitação e, por fim, os ditames constitucionais. 
 
Este arcabouço jurídico-administrativo será abordado neste informe, com ênfase na legislação à qual as empresas 
estatais estão submetidas, atividades que podem ou não ser terceirizadas, a situação vivenciada na Eletronorte 
vantagens e desvantagens em terceirizar atividades de telecomunicações. 
 

2.0 - LEGISLAÇÃO 
 
O ornamento jurídico que  regulamenta a terceirização na administração pública (direta, indireta, fundacional, etc.), 
é encontrado no Decreto n° 2.271, de 7 de julho de 1997, que em seu artigo 1°, admite a execução indireta de 
atividades acessórias ou complementares, mediante contratação, relacionando-as no parágrafo 1° (“... atividades 
de conservação, limpeza, segurança, ..., informática, ...., telecomunicações e manutenção de prédios,....”),  
excluindo no parágrafo 2°, “... as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do 
órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ...”, sendo que o artigo 4° desta mesma Lei, veda, 
dentre outros, a “caracterização exclusiva do objeto como fornecimento de mão-de-obra;”, inciso II, e  “a 
subordinação dos empregados da contratada à administração da contratante”, inciso IV. 
 
Nem todas as atividades-meio podem ser terceirizadas. Atividades próprias de órgãos e entidades públicas que 
demandem poder de polícia ou de atos administrativos, não podem ser delegadas a terceiros, pois são autorgadas 
mediante dispositivo legal. Assim, atividades como expedição de licenças, certidões, certificações, homologações, 
dentre outras não podem ser terceirizadas. Entendimentos neste sentido também encontram respaldo nas 
decisões emanadas pelo Tribunal de Contas da União. 
 
A efetivação da contratação de serviços de terceiros, encontra-se regulamentada pela Lei 8.666, de 21 de agosto 
de 1993 (Lei de Licitações), que “... regulamenta  o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal ...”. Esta Lei, 
possibilita a contratação de diversos serviços por parte dos agentes do Estado, o que é evidenciado no inciso II, 
do artigo 6°, “... demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, ..., trabalhos técnico-
profissionais, ...”, sendo estes enumerados no artigo 13°, como por exemplo: estudos técnicos, planejamento, 
projetos básicos e executivos, treinamento de pessoal, etc.. 
 
Outro aspecto legal, igualmente de grande importância, com relação à terceirização de atividades por empresas 
vinculadas ao Estado, refere-se à legislação trabalhista, em especial à questão de vínculo empregatício entre o 
empregado da empresa contratada para prestar determinado serviço e a empresa contratante. Neste caso, há 
jurisprudência formada pelo Tribunal Superior do Trabalho que em seu Enunciado 331, inciso II, de 17 de 
dezembro de 1997, afirma que “... a contratação irregular de trabalhador, através de empresa interposta, não gera 
vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional (art 37, II, da 
Constituição da República)”. A partir deste Enunciado, as entidades da administração pública que contratarem 
serviços de terceiros, terão maior tranqüilidade ao fazê-lo. 
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As Leis, ao regulamentarem a contratação de serviços de terceiros pela administração pública, não tem o objetivo 
de prejudicar a melhoria da gestão dos processos administrativos da administração e sim, balizar legalmente tal 
processo. Mesmo assim, como não poderia ser diferente, vez por outra a Justiça é conclamada a dirimir estas 
questões restabelecendo o ornamento jurídico. 
 

3.0 - A TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NA ELETRONORTE 
 
Historicamente, a Eletronorte quase sempre terceirizou a construção e instalação de usinas, subestações e linhas 
de transmissão, incluindo, algumas vezes os respectivos projetos executivos. Para os sistemas de 
telecomunicações não foi muito diferente; projetos, especificações técnicas, protocolos de testes, também já foram 
desenvolvidos por empresas consultoras de engenharia contratadas para tal finalidade. 
 
A terceirização de serviços de telecomunicações, não ocorre apenas quando se trata de projetos ou de instalação 
física de equipamentos e sistemas. A terceirização ocorre também quando da contratação de serviços de 
telecomunicações de operadoras de telefonia, por exemplo; ou ainda, através da terceirização apenas da mão-de-
obra. 
 
No âmbito dos sistemas de telecomunicações da Eletronorte, encontramos alguns casos de terceirização, 
exemplificados a seguir : 
 
a) Manutenção da rede telefônica do edifício Sede da Eletronorte : realizada em parte por empresa de 

manutenção predial, cujos empregados estão subordinados à gerência direta da Eletronorte, e parte por 
empregados do quadro da Empresa; 

 
b) Operação da central telefônica do edifício Sede da Eletronorte : realizada em parte por empregados 

terceirizados (apenas mão-de-obra), e parte por pessoal próprio; 
 
c) Telefonista do edifício Sede da Eletronorte : realizada por empregados terceirizados, através de empresa de 

prestação de serviços; 
 
d) Projetos de instalação de sistemas/equipamentos de telecomunicações : geralmente contratados junto aos 

fornecedores destes sistemas/equipamentos, não havendo subordinação direta dos empregados à gerência 
da Eletronorte; há também casos em que este serviço é realizado por empresas que prestam serviços de 
engenharia (consultoras), cujos empregados também não estão subordinados diretamente à Eletronorte; há 
situações porém, que tais atividades são realizadas por empregados terceirizados ou por empregados 
próprios, ambos com subordinação direta à Eletronorte; 

 
e) Supervisão de instalação de sistemas/equipamentos em campo : semelhante à anterior, exceto pelo fato de 

que esta atividade não é realizada pelo fornecedor do sistema/equipamento; 
 
f) Realização de aceitação dos equipamentos em fábrica : realizada por empresa contratada para esta 

finalidade, por empregados terceirizados ou por empregados do quadro próprio; 
 
g) Comissionamento de sistemas/equipamentos em campo : realizado por empregados do quadro próprio e por 

empregados terceirizados; 
 
h) Operação de sistemas de telecomunicações : realizada por empregados terceirizados (operadores e 

supervisor) e, eventualmente por empregados do quadro efetivo da Empresa; 
 
i) Manutenção de equipamentos de telecomunicações : é o serviço que apresenta o menor índice de 

terceirização; dependendo do caso, esta atividade é contratada junto ao fabricante do equipamento, para 
realizar apenas a atividade de reparo no equipamento ou módulo; 

 
j) Treinamento : geralmente contratado junto aos fornecedores de sistemas/equipamentos ou com empresas 

especializadas. 
 
Outras atividades, ou serviços, também terceirizados são : 
 
a) Prestação de serviço de comunicação móvel via satélite : serviço contratado em regime de comodato junto á 

operadora de comunicação móvel via satélite, que é a responsável pelo gerenciamento do serviço, 
manutenção dos equipamentos, treinamento, etc.; 
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b) Prestação de serviços de transmissão de dados/voz entre unidades da Eletronorte : serviços contratados junto 
às operadoras públicas de telecomunicações, que são encarregadas de atender a requisitos de 
disponibilidade e atendimento, sendo responsáveis pela operação e manutenção dos equipamentos de sua 
propriedade; 

 
c) Contratação de empresa especializada em estudo de mercado de telecomunicações, com a finalidade de 

subsidiar a Eletronorte na concepção de sua estratégia de atuação neste segmento. 
 
Além dos acima mencionados, a contratação de instituto de pesquisa para desenvolver softwares ou sistemas de 
telecomunicações, também se constitui em uma forma de terceirização. 
 
A terceirização completa do centro de gerência de redes de telecomunicações, CGRT, em Brasília, chegou a ser 
estudada porém não foi implementada por questões estratégicas e políticas.  
 
Outras atividades que poderão ser terceirizadas, e que se encontram em estudos são : a manutenção de cabos 
OPGW em regime de comodato, com a Eletronorte fornecendo o cabo e acessórios e a empresa contratada 
fornecendo pessoal, equipamentos e instrumentos; celebração de contratos de manutenção com fornecedores de 
equipamentos, podendo ser apenas para o fornecimento de módulos ou incluindo diagnóstico dos sistemas; 
comercialização de serviços de telecomunicações e operação do centro de atendimento ao cliente (call center). 
 
Como podemos observar, grande parte da terceirização que ocorre na Eletronorte ocorre apenas ao nível de mão-
de-obra, e outra, um pouco menor, ocorre com a contratação de empresas de engenharia. 
 

4.0 - TERCEIRIZAÇÃO : VANTAGEM OU DESVANTAGEM ? 
 
Responder a esta questão não é tão simples assim. Diversos aspectos devem ser estudados antes de decidir pela 
terceirização de alguma atividade ou serviço. Por exemplo, deve ser verificado qual o foco do negócio da 
empresa; quais atividades que podem ser terceirizadas, por serem consideradas acessórias ao foco principal, e 
quais não devem sê-la, por serem estratégicas. Quais impactos organizacionais, econômicos, sociais, 
tecnológicos e políticos que a decisão de terceirizar atividades poderão causar e, em especial, em se tratando de 
empresas ligadas à administração pública, se a legislação que regulamenta o assunto está sendo atendida.  
 
Algumas vantagens que poderão advir de um processo de terceirização, segundo diversos autores, são (cabe aqui 
uma definição: empresa contratante é aquela empresa que contrata serviços de terceiros e, empresa contratada é 
aquela que presta o serviço) : 
 
a) A empresa contratante, ao repassar algumas atividades para terceiros pode centrar-se nas atividades-fim do 

seu negócio; 
b) A empresa contratante passará da execução para a gestão dos negócios, realocando e capacitando os 

empregados que realizavam as atividades terceirizadas, para outras funções; 
c) Possibilita a revisão estrutural da empresa, com a horizontalização da estrutura hierárquica, e permite maior 

agilidade à empresa contratante; 
d) Ao terceirizar atividades, os investimentos necessários para a realização destas pela empresa contratante, 

serão repassadas à empresa contratada, com a diluição do investimento ao longo do período do contrato de 
terceirização, reduzindo os custos de investimentos, tendendo também a reduzir o quadro de pessoal. 

 
Algumas desvantagens, apontadas por alguns estudiosos do assunto são : 
 
a) Dificuldade em contratar empresa com capacidade técnica para realizar as atividades a serem terceirizadas; 
b) O repasse de atividades para terceiros, produzirá descontentamento entre os empregados, que poderão 

perder seus empregos; 
c) Possíveis problemas com os sindicatos e com a legislação trabalhista; 
d) Possíveis problemas com o vazamento de informações sigilosas e estratégicas; 
e) Em casos de empresas estatais, poderão advir problemas com os órgãos fiscalizadores. 
 
Analisando mais detalhadamente algumas das vantagens ou desvantagens acima mencionadas, a redução de 
custos, dependerá da forma com que a terceirização ocorra. Caso este processo fique apenas com a terceirização 
da mão-de-obra e, caso esta mão-de-obra exerça atividades nas dependências da empresa contratante, como se 
empregados desta fossem então, a empresa contratante deverá investir recursos em equipamentos, móveis, 
espaço físico, materiais, capacitação técnica, etc., para que os empregados terceirizados exerçam suas 
atividades, ou seja, o investimento não é efetuado pela empresa contratada e sim pela contratante que não terá 
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como diluir este investimento ao longo do tempo de contrato, pois os equipamentos, etc., passam a fazer parte de 
sua contabilidade.  
 
A terceirização da mão-de-obra, pode provocar distorções com o plano de cargos da empresa contratante 
verificando-se, em nosso universo de análise, que o custo de um empregado terceirizado é de até 40 % superior 
ao custo do empregado próprio, além de ter na maioria das vezes salário mais elevado, para o mesmo cargo, em 
relação ao empregado efetivo. Como a tendência é que estes contratos sejam contínuos, pois servem para 
solucionar carência de pessoal, os custos finais tornam-se elevados. Ou seja, promover a terceirização da mão-
de-obra apenas para suprir carência de pessoal, além de aumentar os custos, pode ser encarado como burla à 
legislação em vigor que enfatiza a necessidade de promover concurso público que, na Eletronorte deverá ser 
realizado ainda no corrente ano para provimento de parte das vagas existentes no quadro.  
 
Empregados que realizavam atividades terceirizadas, deverão passar por uma capacitação técnica para poderem 
ser aproveitados em outras áreas da empresa. Entretanto, não há como garantir o aproveitamento de todos os 
empregados que, dependendo da situação, poderão ser dispensados. Um paliativo para este caso é a empresa 
promover capacitação dos ex-empregados possibilitando aos mesmos, na condição de empresa ou apenas de 
mão-de-obra, realizar as atividades agora terceirizadas. Este é encontrado em diversos ramos empresariais, em 
especial entre empresas privadas. Já com empresas públicas, seria necessária a realização de licitação, onde 
todos, empresas constituídas por ex-empregados e outras, estariam em condições iguais de disputar a 
terceirização. Um fato curioso ocorreu na Eletronorte com a redução do quadro de pessoal ocorrida em 
1999/2000, com vistas à privatização da Empresa; como esta não ocorreu, parte dos ex-empregados foram 
contratados na condição de mão-de-obra terceirizada. 
 
Uma desvantagem no processo de terceirização vivenciando pela Eletronorte é a falta da “cultura da Empresa” 
que as empresas contratadas e a mão-de-obra terceirizada poderão adquirir com o tempo e que, até lá,  causam 
alguns transtornos, quando se verifica que empregados próprios podem, em algumas ocasiões, serem 
subordinados a empregados terceirizados. 
 
Há um outro aspecto na terceirização. É quando a própria Eletronorte atua como contratada, para desenvolver 
projetos, especificações de equipamentos, supervisionar a instalação, comissionar, operar e manter 
equipamentos, inclusive de telecomunicações, de outras empresas transmissoras de energia elétrica que 
obtiveram o direito, mediante leilão, de construir linhas de transmissão na área em que a Eletronorte atua mais 
efetivamente. Como a maior parte dos custos da Eletronorte, nestes casos, é com mão-de-obra, e como parte 
desta é terceirizada, a composição final de custos deve ser estudada com cuidado para evitar prejuízo à Empresa 
e também inviabilizar a prestação de serviços. 
 
Transferir atividades para terceiros pode acarretar em ganhos pontuais, porém, há casos em que deve ser 
analisada a questão dos investimentos já realizados em equipamentos e instrumentos e que não podem ser 
repassados para terceiros. Por exemplo, a terceirização da manutenção dos cabos OPGW, dever ser analisada 
sob esta ótica pois a Empresa já investiu elevada soma na aquisição de instrumentos, equipamentos diversos, 
veículos e na capacitação de pessoal, e que não serão recuperados caso ocorra a terceirização desta atividade, 
pois os empregados ficarão com a função de supervisão e os instrumentos e equipamentos terão pouca utilização. 
Caso seja equacionado este aspecto do investimento já realizado, a vantagem em terceirizar está na agilidade que 
a empresa contratada teria para realizar algumas atividades, como adquirir materiais, além da experiência que 
uma empresa especializada teria em relação à Eletronorte. 
 

5.0 - CONCLUSÃO 
 
Terceirizar ou não serviços de telecomunicações em empresas de energia elétrica, ainda dependerá de quanto 
estes serviços são estratégicos para as empresas e, em sendo, quais as atividades inerentes aos mesmos são 
passíveis de terceirização.  
 
Esta decisão deve ser tomada de acordo com um planejamento estratégico da Empresa que deverá abordar como 
prestar serviços de telecomunicações com qualidade e confiabilidade aos clientes internos e externos. Como a 
terceirização encontra-se nesta estratégia? Devemos terceirizar alguma atividade e porquê ? Quais as atividades 
que fazemos muito bem e que devemos continuar fazendo e quais aquelas que outras empresas podem fazer 
melhor do que nós ? Quais os custos que estamos dispostos a pagar pela terceirização? O parceiro, a empresa 
contratada, possui de fato competência técnica para realizar as atividades para as quais está sendo contratada ? 
O ordenamento jurídico está sendo respeitado ?  
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Respondida a estas perguntas e, caso a terceirização seja o caminho escolhido, deverá ser elaborada uma 
estratégia de implementação, que leve em consideração, diversos fatores já mencionados ao longo do informe 
além da cultura organizacional da Empresa. 
 
Atividades provavelmente continuarão sendo terceirizadas, como a elaboração de projetos específicos de 
instalação de equipamentos, supervisão de atividades de campo, contratação de serviços com operadoras de 
telecomunicações, dentre outros. Entretanto, atividades de caráter estratégico, como planejamento, 
desenvolvimento e projeto básico, operação e manutenção dos sistemas de telecomunicações (exceto quando 
esta não puder ser realizada internamente), deverão ficar restritas à Empresa sendo desenvolvidas por 
empregados próprios, devendo ser evitado, pelos motivos já mencionados no informe, a terceirização apenas da 
mão-de-obra. 
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