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A terceirização de 
serviços no Brasil

RISCOS ENVOLVIDOS PELO NÃO MONITORAMENTO

A nova regulamentação sobre a terceirização de 
serviços tem trazido à tona discussões no Congresso 
Nacional sobre o monitoramento de contratos, com 
ênfase na gestão do cumprimento das obrigações 
legais de terceiros para com o contratante.

As empresas contratadas e contratantes devem 
estar atentas, mais do que nunca, a este tema, pois 
envolve direitos trabalhistas e previdenciários dos 

colaboradores terceirizados. Nesta nova realidade, um 
amplo controle e visão dos aspectos trabalhistas e 
previdenciários, podendo refletir inclusive em questões 
tributárias e societárias, são essenciais para garantir 
uma relação sadia entre as duas partes. Por outro lado, 
a falta de um monitoramento constante na gestão da 
mão de obra terceirizada pode comprometer e causar 
riscos à imagem da empresa contratante. 

A falta de controle adequado nos contratos que regem a relação com 
as empresas terceirizadas, além de expor as empresas contratantes a 
uma série de riscos previdenciários, trabalhistas,  societários e tributários 
desnecessários, também pode contribuir para ineficiência financeira por conta 
de dispêndios ocorridos sem previsão contratual.

Redução do passivo “oculto”.

Cumprimento das boas 
práticas de governança 
empresariais.

REDUÇÃO DE RISCOS 
NA TERCEIRIZAÇÃO

Aperfeiçoamento da gestão de 
documentos obrigatórios com 
utilização de ferramenta Web.

Criação de indicadores e elaboração 
mensal de relatórios indicando possíveis 
demandas e ações a serem tomadas.

Indenti�cação de possíveis 
tendências do aumento de 
contencioso trabalhista das 
contratadas.

Evitar contratação de 
fornecedores que 
utilizam condições 
degradantes de trabalho.

Minimizar riscos de imagem e 
reputação da empresa 
perante os órgãos públicos.

Evidenciar o compromisso da 
empresa com o bem-estar de 
seus empregados e terceiros.

Arquivar adequadamentee 
documentação, visando suportar 
eventuais demandas futuras.



Como funciona o MCT?
A KPMG possui uma equipe de especialistas treinados para analisar os principais 
gap´s, referente à contratação de terceiros com base em check-list pré-acordado com 
cada empresa.

Como parte integrante da solução, a KPMG possui uma ferramenta tecnológica, 
denominada KTAX MCT, que permite o recebimento e envio de documentos, 
relatórios, análises, entre outras informações, possibilitando maior agilidade e 
segurança no processo, além de viabilizar a realização dos trabalhos em um ambiente 
virtual customizado, seguro e de forma remota.

Todos os processos são individuais e seguros, com ambiente monitorado e acessos 
restritos, dedicados e individualizados, defi nidos conforme as regras de cada empresa.

» Sistema Web, compatível com os navegadores de 
internet mais comuns.

» Implantado no Data Center seguro da KPMG, mantido 
sob as Políticas de Segurança da KPMG International.

» Tráfego de dados sobre protocolos seguros (HTTPS) 
com certifi cado digital.

» Acesso dos usuários com gerenciamento de 
permissões por perfi l, conforme função no processo.

» Equipe especializada na análise de gap´s com a 
utilização do sistema em todos os tipos de perfi l, podendo 
atuar em diversos papéis no processo de monitoramento.

» Passível de implantação do sistema em servidores do 
cliente (requer análise de infraestrutura).

» Operação simples, direta e efi ciente para o prestador 
(terceiros) e para sua empresa.

Terceiros Empresas
Contratos de 

serviços

Cobrança para 
a entrega das 
informações

Obrigações: 
Fiscais, 
Trabalhistas, 
Previdenciárias 
e outras Digital Guarda de 

documentos

Avaliação e 
compliance

Relatórios de 
monitoramento e 
acompanhamento 
periódicos

Digital Digital

KTAX MCT

» Automatiza o processo de monitoramento, evitando interferências ou 
decisões subjetivas.

» Consome o mínimo de recursos da empresa.

» Permite uma visão gerencial rápida e objetiva.

» Permite a antecipação e o planejamento sobre os riscos.

» Auxilia na redução dos passivos judiciais.

» Estimula a profi ssionalização e o comprometimento dos terceiros.

» Estimula o cumprimento efetivo dos contratos.

» Custos reduzidos com cobrança variável conforme o volume.

» Baixo impacto na implantação do processo na empresa.

» Maior efi ciência fi nanceira na identifi cação de despesas sem cobertura 
contratual.

Benefícios e 
diferenciais

Dúvidas no Radar

» O terceiro está cumprindo com suas obrigações legais inerentes ao 
contrato de serviço?

» Como sua empresa está acompanhando?

» Você conhece os riscos atuais com a corresponsabilização?

» Você consegue identifi car os fornecedores de serviços de maior risco?

» Você consegue identifi car a existencia de dispêndios desnecessários, 
entregando a mais ou a menos do que foi contratado?

» Qual o custo do controle necessário?

» Qual o volume de responsabilidades administrativas do terceiro que 
você precisa monitorar?
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