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Terceirização no Brasil – Contexto Atual (*) 

14,3 milhões de trabalhadores terceirizados 
no Brasil, o que corresponde a 32,5% do 
total de profissionais com carteira assinada 
no País 

790 mil empresas de serviços terceirizados 
são responsáveis pelo recolhimento anual 
de 17,4 bilhões de FGTS e 43 bilhões de 
INSS 

Atualmente, existem pouco mais de 300 mil 
processos recebidos no TST;  
aproximadamente 6% desse montante é 
referente à terceirização 

Em 2014, o valor pago aos reclamantes 
monta R$ 13 bilhões; considerando os 
dados dos processos pode indicar um 
desembolso de cerca de R$ 800 milhões 
relacionados a empregados terceirizados 

R$ 10 bilhões – expectativa de aumento de 
arrecadação e corte de gastos pelo 
Governo Federal; R$ 2,6 bilhões viriam da 
formalização na contratação de 500 mil 
trabalhadores 

(*) Fonte: SINDIPRESTEM, TST e MTE 
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Terceirização no Brasil – Exposições e Riscos 
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Fiscalização 
Eletrônica – 
eSocial/ EFD 

Contribuições/ 
EFD-Reinf 

Terceirização 
– Votação PL 
n. 4.330/2004 

Gestão de 
Contratos – 

Lei 
Anticorrupção 

Exposição à 
Fiscalização 
Trabalhista e 

Previdenciária – 
Autuações e 

Aumento Passivo 
Trabalhista 

Risco de Imagem 
– Associação com 

Má gestão de 
Pessoas e 

Colaboradores – 
Trabalho Escravo 

Perda Financeira – 
Gestão Ineficiente 
de Contratos de 

Terceirização 

   Riscos  Associados  

Atualmente, o Brasil passa por mudanças no panorama legal e de estrutura e aparato eletrônico dos órgãos 

fiscalizatórios o que aumenta os riscos associados à contratação e gestão de profissionais terceirizados.   
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TST entende que 
aumentará o 
número de ações 
na justiça 

Novas regras para a terceirização aumentará o número 

de ações trabalhistas 

Trabalho escravo ou 
emprego ruim? 

Necessidade de maior controle sobre a mão-de-

obra terceirizada 

Terceirização no Brasil – Notícias/Mídia 

Reforçando o cenário crítico que envolve a gestão de terceiros, atrelada à intensificação de ações 

fiscalizatórias notícias envolvendo a contratação indireta de mão-de-obra são rotina nos veículos de 

informação. 
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Cenário Fiscalização – Terceirização e Autônomos 

eSocial 

 

• Informações de folha de pagamento, 
remuneração, recolhimentos de encargos 
trabalhistas e previdenciários de 
empregados, trabalhadores avulsos e 
profissionais autônomos; 

 

• Cruzamento eletrônico com informações 
financeiras e contábeis prestadas nos 
demais módulos do SPED; 

 

• Autuações eletrônicas com foco no 
reconhecimento de vínculo empregatício, 
retenção e recolhimentos previdenciários 
e descumprimento de obrigações 
acessórias’; 

 

• Go-live em Setembro de 2016. 

 

 

 

 

EFD-Reinf 

 

• Informações relativas a todas as 
retenções do contribuinte sem relação 
com o trabalho, bem como as 
informações sobre a receita bruta para a 
apuração das contribuições 
previdenciárias substituídas; 

 
•  Cruzamento eletrônico com informações 

financeiras e contábeis prestadas nos 
demais módulos do SPED; 

 
• Autuações com foco no contratante dos 

serviços prestados – retenção de INSS 
(responsabilidade solidária x subsidiária); 

 

• Sem cronograma definido.    
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Principais Gaps – Terceirização e Autônomos 

Autônomos 

 

• Recorrência na contratação e presença 
dos requisitos de  vínculo empregatício; 

 

• Ausência de recolhimentos 
previdenciários e informação em GFIP; 

 

• Descentralização da gestão desses 
profissionais – contratação por diversos 
departamentos sem os devidos reportes 
às áreas de RH/ fiscal (impacto na 
ausência do recolhimento e aumento de 
risco de vínculo); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terceirização  

• Gestão de terceiros: contratação descentralizada 
gerando possibilidade de falha no controle das 
atividades executadas pelos terceirizados – risco 
de descumprimento da Súmula TST 331; 

 

• Ausência de controle da documentação 
acessória dos prestadores de serviços – 
condenação judicial por responsabilidade 
subsidiária; 

 

• Retenção de INSS não efetuada ou realizada 
com divergência na base de cálculo – risco – 
responsabilidade solidária; 

• Aspectos de Saúde e Segurança Ocupacional – 
descumprimento de NRs: risco de 
responsabilização; 

 

• Imagem: gestão inadequada de pessoas – 
governança com a cadeia de fornecedores.  
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Ernst & Young 

Auditoria | Impostos | Consultoria | Transações 
 

Sobre a Ernst & Young 

A Ernst & Young é líder global em serviços de auditoria, 

impostos, transações corporativas e consultoria. Em todo o 

mundo, nossos 152 mil colaboradores estão unidos por valores 

pautados pela ética e pelo compromisso constante com a 

qualidade. Nosso diferencial consiste em ajudar nossos 

colaboradores, clientes e as comunidades com as quais 

interagimos a atingir todo o seu potencial. 

 

No Brasil, a Ernst & Young é a mais completa empresa de 

consultoria e auditoria, com 4.100 profissionais que dão suporte 

e atendimento a mais de 3.400 clientes de pequeno, médio e 

grande portes, sendo que 117* são listadas na CVM e fazem 

parte da carteira especial da equipe de auditoria. 
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