
Repercussões Práticas da 
Terceirização da CME 



Terceirização  

.

É uma palavra extensa que indica a existência de

outra empresa com competência, especialidade e

qualidade que, em condições de parceira, possa

prestar serviços à contratante (QUEIROZ, 1992).



EvoluçãoHistórico 

Surgiu nos EUA, logo após a II Guerra Mundial;

No Brasil deu início durante o governo de Juscelino

Kubitschek (1956- 1961).



“ Teoricamente, o objetivo da terceirização é

diminuir os custos e melhorar a qualidade do

produto ou do serviço...”

Alice Monteiro de Barros (2010, p. 357) 



Vantagens 

Controles adequados de processos;

Experiência de mercado;

Qualidade de serviços;

Concentração de esforços na atividade principal;

Redução de custos.



Vantagens 

Desburocratização;

Agilidade na reposição de perdas e avarias;

Maior flexibilidade para resolver problemas;

Atualização tecnológica permanente. 



A Terceirização se tornou palavra chave na

economia moderna, não se tratando de um

modismo, mas sim de uma opção de

sobrevivência para as empresas, pois ao

delegarem sua atividade meio concentram seus

esforços em sua atividade principal.

Giosa (1995).



Fatores que comprometem: 

Tipo de contrato;

Falta/ indefinição dos direitos e deveres;

Funcionários sem experiência;

Dificuldade de encontrar uma liderança ideal;

Resistência;

Desgaste no relacionamento;

Alta rotatividade de funcionários. 



O que nos foi oferecido: 

Seleção, contratação e treinamento;

Fornecimento dos insumos necessários;

Elaboração, execução e controle das rotinas;

Implantação de sistema eletrônico de rastreabilidade;



O que nos foi oferecido: 

Manutenção preventiva, corretiva de todos os 

equipamentos e programas de calibração e 

validação;

Realização de todos os controles de qualidade  

conforme legislação em vigor.



Dificuldades Encontradas



Mito

1 - Terceirização é um risco para o paciente;

2 - Que se faz mal feito;

3 - Que se estraga material;

4 - Que se perde material.





“ Para contornar ao máximo os problemas, a 

saída é manter uma equipe interna de elevado 

comprometimento com a qualidade e um time 

de colaboradores afinados com essa filosofia.”

Lucca,2006





Filosofia da Empresa

Proporcionar o mais alto 

padrão de qualidade na 

assistência hospitalar, 

norteado por valores 

éticos e humanos.



Cliente Diferenciado



Seleção  Colaboradores



Personalização 



Trabalho em Equipe



Treinamentos



Compartilhar Problemas



Decisões Compartilhadas



Continuidade do Trabalho



Motivação
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