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Uma reflexão sobre "Outsourcing" da Manutenção 

 
Nota:  
Artigo com origem desconhecida, adaptado por Hélder Mendonça 

 

A Manutenção na Empresa de hoje 

O tempo em que uma empresa deveria ter tudo dentro de portas e 
explorar todas as aptidões e competências intemamente está 
definitivarnente acabado. Esta realidade obrigou a que as relações que 
uma empresa tem de estabelecer para se manter no mercado deixaram 
de estar limitadas somente à venda dos seus produtos e serviços. 

Actualmente, o sucesso de uma empresa está decisivamente ligada à 
sua capacidade para se diferenciar dos seus concorrentes e à sua 
aptidão para competir no contexto económico em que se integra. 

O sucesso depende de muitos factores, mas a forma como a empresa 
evidencía as suas potencialidades para a optimização e a inovação 
constituem momentos fundamentais para a sua credibilidade no 
mercado. 

A optimização adquire especial relevo na perspectiva de obter uma 
estrutura funcional óptima garantindo, em simultâneo, elevada eficiéncia 
funcional e criação de riqueza. A inovação, vista como uma resposta 
original a necessidades existentes, assume particular importância 
permitindo consolidar a actuação da empresa em áreas de mercado 
habituais e ganhar outras novas. 

Numa gestão moderna, sempre que se pense em adaptar ou alterar a 
estrutura da empreaa, é fundameñtal considerar soluções que integrem 
a inovação e a optimização funcional. 

Estas considerações, embora de caracter geral, aplicam-se 
integralmente à função Manutenção, seja ela do ramo industrial ou de 
quaIquer outro ramo de actividade. 

Em muitas empresas há ainda a preocupação de optimizar as várias 
funções individualmente não utilizando a possibilidade de articulação 
integrada de todas as funções existentes de modo a obter o máximo de 
operacionalidade da estrutura da empresa. 

A evolução dos sistemas de informação veio facilitar de forma decisiva 
a articulação entre as várias funções de uma empresa, verificando-se 
que, mesmo aquelas que têm sido tradicionalmente menos protegidas, 
e de que é exemplo a Manutenção, passaram a ter a possibilidade de 
ser geridas de forma mais eficaz, e interligadas com outras funções. 
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Importância da Manutenção na empresa 

A importância da função Manutenção numa empresa é normalmente 
associada à disponibilidade de equipamentos produtivos, isto é, à 
capacidade destes para estarem operacionais nos períodos de trabalho 
pretendidos. 

No entanto, a importância da função Manutenção não está apenas 
ligada à garantia de operacionalidade dos equipamentos, dado que os 
custos de algumas intervenções de Manutenção assumem muitas vezes 
valores relevantes e não negligenciáveis para a gestão global da 
empresa. 

Deverá ser sublinhado a estreita ligação que existe entre a Manutenção 
e a qualidade dos bens produzidos, pois sendo a missão principal da 
Manutenção repor ou restaurar os equipamentos e sistemas, deve 
também controlar de forma sistemática os eventuais desvios destes face 
às condições normais de funcionamento, que em geral constituem uma 
diminuição de desempenho e indiciam o aparecimento de avarias, 
permitindo por esta via condicionar as causas de eventuais alterações 
do nlvel da qualidade. 

Nos nossos dias a função Manutenção vai muito para além destas 
obrigações; exige-se que analise as causas das falhas que ocorrem, que 
encete acções de melhoria nos equipamentos e/ou sistemas 
prolongando o tempo de vida útil destes, que promovam aumentos da 
qualidade produtiva, que protejam o ambiente e garantam a máxima 
segurança de pessoas e bens. 

Neste enquadramento, a Manutenção deve contribuir não só para se 
obter a máxima operacionalidade e disponibilidade dos equipamentos e 
sistemas da forma mais económica, mas fundamentalmente para a 
redução dos custos por unidade produzida. 

Subcontratação da Manutenção - Uma declsão estratégica 

Pelo que atrás se disse, é posslvel concluir que a função Manutenção 
numa empresa é sempre relevante para a sua actividade e quanto mais 
complexo for o seu processo produtivo mais exigente se torna a função 
Manutenção. 

Daí entender-se ser prudente que uma empresa, antes de avançar para 
uma subcontratação parcial ou global da Manutenção, deva fazer 
internamente uma reflexão estratégica procurando identificar se é ou 
não vantajoso realizar o “outsourcing”, se é oportuno, em que medida e 
em que áreas, e em caso afirmativo, como encontrar no mercado da 
especialidade empresas qualificadas e com o perfil desejado. 

Avançar para uma subcontratação de serviços, tendo em conta 
puramente subjectividades como “porque está na moda”, ou “porque um 
dado concorrente de referência já tem outsourcing”, pode constituir um 
erro que pode afectar não só gravemente a empresa como todos os 
parceiros envolvidos. 

Considerar, por outro lado, que a subcontratação pode ser a solução 
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para passar para terceiros problemas internos, ou um processo só para 
reduzir custos de Manutenção porque estes estão proporcionalmente 
elevados, ou ainda para  libertar recursos humanos porque estão em 
excesso, constitui, igualmente, motivações que, se não forem 
devidamente avaliadas, podem gerar o aparecimento de custos 
financeiros e sociais novos e elevados para a própria empresa e seus 
fomecedores. 

Decidir por uma subcontratação é uma decisão estratégica demasiado 
importante, que deve obrigar a uma reflexão pensada e estudada em 
todas as suas vertentes financeiras, económicas e sociais. 

Não se pretende transmitir a ideia de que na generalidade as empresas 
que pretendem avançar para o "outsourcing" não fazem as suas 
reflexões intemas, e não analisam com algum detalhe as suas 
vantagens e os seus inconvenientes. No entanto, não deixa de ser 
frequente encontrar empresas que não obstante terem feito as suas 
reflexões intemas, contactam o mercado, sem terem ainda uma noção 
clara do que realmente pretendem atingir com o "outsourcing", 
apresentam muitas imprecisões, geram expectativas infundadas e 
acabam, não raramente, por entrarem em indecisões bloqueadoras do 
processo. 

Também existem aquelas que elaboram cadernos de encargos, 
extremamenta detalhados, cheios de cláusulas e de limites que acabam 
também por serem responsáveis indirectas pelo aparecimento de 
propostas com muitas derrogações, ou ainda pior, aceitando 
implicitamente o clausulado mesmo que este não possa depois, na 
prática, ser cumprido. 

É, igualmente,  usual  encontrar-se  empresas,  que  embora  com  
decisões fundamentadas para avançar para o “outsourcing”, coloquem 
a negociar técnicos que influenciam a cadeia de decisão, que se 
manifestam directa ou indirectamenta extremamente reactivos e 
descrentes quanto ao "outsourcing" desvirtuando todo o espirito e 
princlpios que devem presidir a uma solução deste tipo. 

Entende-se que muitas destas reacções não são mais do que tentativas 
para esconder o medo de perderem regalias instaladas, e que a 
presença de um novo parceiro pode vir a evidenciar ou mesmo pôr em 
causa. 

Também se verifica que a empresa embora tenha decidido avançar para 
o "outsourcing” a mensagem e o "ganhar" do pessoal para a causa não 
foi bem transmitida no tempo e na forma, criando anticorpos que vão 
dificultar a implementação do "outsourcing". 

É fundamental que o pessoal da empresa que de alguma forma possa 
vir a estar envolvido directa ou indirectamente com o "outsourcing", seja 
devidamente informado e em tempo oportuno, porque o objectivo do 
"outsourcing" terá de ser sempre melhorar as condições de 
funcionamento da empresa e consequentemente de todos os que nela 
trabalham. 



MAINTPHI 

101.00        4/12 

Por outro lado, muitas empresas de Manutenção oferecem o que não 
têm e prometem o que não podem cumprir.  

Criam-se, assim, com frequência, equívocos e expectativas exageradas, 
que não correspondem de forma algum à realidade, e que vão ser no 
futuro foco de conflitos e geradores de frustações para quem acreditou 
e se empenhou no processo. 

Para ultrapassar todas estas barreiras é fundamental existir 
profissionalismo nestas negociações, pois é decisivo para o sucesso do 
"outsourcing" encontrar parceiros fiáveis, que se sujeitem a uma análise 
cuidada e a uma confirmação prévia das capacidades e das suas  
intenções. 

As empresas Cliente e fomecedores de Manutenção devem nomear 
para conduzir estas negociações colaboradores bem conhecedores do 
processo e dos objectivos a atingir, capazes de transmitir correctamente 
o que as empresas pretendem, não permitindo que sejam deturpadas 
ou escondidas realidades que possam influenciar a parceria, instruidos 
para negociar condições exequíveis, facilmente mensuráveis, e 
minimizar as zonas cinzentas ou contraditórias. 

Ter presente que nenhum negócio pode ter sucesso quando o lucro de 
uma parte é o prejuizo da outra. 

A fase actual de desenvolvimento do “outsourcing” em Portugal é ainda 
de aprendizagem. As empresas receptoras e fomecedoras de 
Manutenção estão ainda bastante afastadas do ponto de convergência, 
a partir do qual é posslvel construir associações capazes de rentabilizar 
os activos das empresas receptoras e ao mesmo tempo satisfazer os 
legítimos interesses de rentabilidade dos fornecedores. 

Ainda existe grande desconfiança entre as partes. Uma parte pretende 
obter através do "outsourcing" a resolução de problemas que este não 
pode ou não Ihe compete resolver, a outra a oferecer ou a aceitar 
condições que, consciente ou inconscientemente, não pode cumprir. 

Esta situação é própria das fases de transição, que por vezes se 
arrastam muito para além do tempo esperado, cheio de contradições e 
muitas vezes manifestando interesses que vão contra o próprio 
desenvolvimento do processo. 

Entretanto, com a evolução tecnológica que se verifica e a necessidade 
crescente de aumentar a competitividade das empresas, será cada vez 
mais diflcil rentabilizar os activos de uma empresa sem recorrer em 
determinadas áreas a especialistas e com estes estabelecer acordos de 
cooperação que têm de ir, obrigatoriamente, para além de um simples 
fornecimento pontual. Acabar-se-á inevitavelmente numa associação do 
tipo de parceria. 

Haverá cada vez mais interesses comuns em certas cadeias de valor 
que a todos dizem respeito, onde cada um terá de actuar com a sua 
parcela de responsabilidade própria e objectiva. 

Que outra solução podem ter as empresas que querem progredir, 
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melhorar  o seu desempenho de qualidade e de competitividade senão 
associarem-se em cadeias de valor com outras empresas? 

Continuarem isoladas do contexto, querendo fazer um "outsourcing" à 
sua medida e com regras que unilateralmente impõem, não querendo 
deixar de ter o controlo total e limitando a acção da outra parte, poderá 
ser um processo que resolva alguns problemas, passando-os para os 
outros, mas não é certamente uma parceria, ficando sujeita aos 
dissabores que uma solução destas sempre comporta. 

 

 A Parceria em Manutenção 

A estratégia em que a empresa se centra, exclusivamente, nas suas 
cornpetências nucleares e "abandona" tudo o que lhe é periférico, 
subcontratando a terceiros, gerou um movimento para o ”outsourcing” 
onde algumas empresas conseguiram de facto "emagrecer" e ficaram 
mais focalizadas nos seus negócios. 

Porém, é preciso não esquecer que para a operação e mesmo para a 
manutenção de grande parte dos equipamentos e sistemas, o 
conhecimento habitualmente existente nos quadros de pessoal da 
empresa representa um valor muito importante  e é, normalmente, 
determinante  para a continuidade do bom funcionamento do ciclo 
produtivo. 

Não se pode negligenciar que as fronteiras de intervenção da Operação 
e da Manutenção se confundem muitas vezes, obrigando à existência 
de capacidade para gerir conflitos e à necessidade de se tomarem 
decisões e encontrar soluções rápidas que sirvam a empresa. 

Assim, existindo competências importantes na empresa, mesmo que 
distintas das suas competências nucleares, elas não devem ser 
excluídas, mas antes pelo contrário, devem ser integradas e motivadas 
para o processo. Estes recursos devem ser disponibilizados e integrados 
na equipa do parceiro, se se concretizar um Acordo de Parceria. 

Constituindo grande objectivo das empresas rentabilizar activos e obter 
produtos de qualidade ao menor custo, haverá todo o interesse em se 
encontrar um alinhamento das aptidões dos diferentes intervenientes 
através de parcerias onde exista um líder natural, sem ser imposta uma 
cultura única dominante. 

Em função do volume e grau de complexidade em presença, áreas a 
integrar, as Iigagões e influências no processo produtivo, a conjugação 
de diversos factores limitativos que podem ser económicos ou sociais, 
assim se deve caminhar para um "Acordo de Parceria" ou para um 
"Contrato de Prestação de Serviços". 

Se estivermos em presença de uma empresa, com um certo grau de 
complexidade, que tem necessidade de melhorar a função Manutenção, 
seja por razões de indisponibilidade de equipamentos e instalações, seja 
por falta de resposta dos serviços, de tecnologia ou de meios humanos, 
seja ainda por dificuldades de gestão ou por uma conjugação de várias 
razões, é recomendável que o processo de “outsourcing” seja na forma 
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de um “Acordo de Parceria” pois vai ser necessário introduzir na cadeia 
de valor da empresa uma entidade distinta. 

Entretanto, pretende-se que essa nova entidade venha a ser um parceiro 
de "corpo inteiro" dado que, em princípio, irá permanecer vários anos 
"dentro" do processo e com quem se pretende partilhar riscos e 
benefícios. Nestas condições é recomendável que seja estabelecido um 
“Acordo de Parceria de Manutenção“ de longa duração, que pode ser 
obviamento redigido em forma de contrato formal onde fiquem 
expressos todos os direitos e garantias das partes. 

Se, por outro lado, se está a tratar de uma parte da manutenção da 
empresa sem relação ou ligação directa com o processo produtivo, ou 
que pode ser deste destacado de forma inequívoca e com limites de 
intervenção bem definidos está-se a lidar, com toda a certeza, com um 
caso tipico de um “Contrato de Manutenção”. 

A grande diferença entre as duas opções reside no facto do “Acordo de 
Parceria de Manutenção” exigir um envolvimento total das partes, uma 
partilha racional de meios humanos e de equipamentos e uma assunção 
consciente e inequívoca dos riscos e benefícios que uma parceria 
comporta. 

O “Contrato de Manutenção” onde se reduz a escrito as condições em 
que uma parte se compromete a prestar um determinado serviço à outra 
parte, e onde se estabelecem os deveres e as obrigações respectivas, 
não deixa de ser uma forma normal e frequente utilizada, mas tem um 
comprometimento diferente do de uma parceria. 

A formação de uma parceria deve ser a conclusão normal de uma 
sequência de várias acções e de aproximações sucessivas que as 
partes devem encetar por forma a que o "produto final" represente e 
responda, sem constrangimentos, aos objectivos principais das partes, 
e nunca por imposição de um caderno de encargos, muitas vezes 
distante da realidade. 

Um "Contrato de Manutenção" que muitas vezes se pretende dizer que 
é de parceria, é na realidade uma relação tlpica de Cliente-Fomecedor, 
que sendo perfeitamente legítima, não responde nem pode responder 
aos requisitos que têm de presidir a uma parceria. 

A confusão que muitas vezes se gera destes conceitos e da sua 
aplicação prática, tem contribuido fortemente para as deformações a 
que o “outsourcing” tem estado sujeito. 

Selecção do Parceiro 

Quando existe uma decisão de avançar para uma solução externa em 
parceria para a função Manutenção tem aparecido no mercado duas 
formas para o processo de escolha do parceiro. 

Um cademo de encargos indicando os serviços básicos a prestar e uma 
consulta formal ao mercado da especialidade. Aqui ainda aparecem 
duas versões; uma, a de seleccionar e de convidar potenciais 
fomecedores, e outra, a de promover um concurso aberto a todas as 
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empresas que desejem concorrer. 

Outra forma utilizada é a de procurar empresas que correspondam a um 
dado perfil, seleccionar essas empresas convidando-as a apresentar um 
anteprojecto de actuação face a uma estratégia de base definida pela 
empresa para a área da Manutenção. 

Um dos factores que tem contribuído, em alguns casos, para o 
insucesso ou para as grandes dificuldades de implementação do 
“outsourcing" em parceria tern exactamente origem neste processo de 
selecção e de escolha do parceiro. 

Se a empresa decidiu avançar para o “outsourcing” depois de ter 
efectuado uma análise interna reflectida e objectiva, se concluiu que há 
potencial para que um parceiro extemo qualificado possa trazer 
vantagens técnicas e económicas, contribuir para a redução global do 
custo por unidade produzida, e se esta decisão teve a contribuição e o 
comprometimento dos principais técnicos e gestores, então estão 
reunidas as condições fundamentais para se poder seleccionar um 
parceiro. 

Se, por outro lado, também se pretende encontrar o parceiro que melhor 
possa responder a nlvel técnico, de experiência e de meios, com acesso 
a novas tecnologias e que detenha uma estrutura organizacional, 
económica e financeira que garanta estabilidade e continuidade, a 
selecção das empresas que se encaixam dentro destas condições 
começa desde logo a ser naturalmente definida. 

Ao partir destas bases será evidente que o próximo caminho a seguir  
será o de "investigar" os potenciais parceiros quanto às suas reais 
capacidades, pois o parceiro escolhido deverá permanecer na empresa 
durante anos, vai partilhar riscos e benefícios, vai movimentar pessoas 
e bens com todas as suas vantagens e inconvenientes. 

É um processo demorado, que implica visitas, reuniões, análise 
documental, troca de impressões, discussões técnicas e em alguns 
casos auditorias e análises técnicas específicas para confirmação ou 
recolha de dados considerados importantes para definir as 
características dos trabalhos, equipamentos ou sistemas que vão estar 
ou não envolvidos. 

Terá que existir nesta fase uma abertura total das partes no sentido de 
que se identifiquem os pontos fortes e fracos de cada um, pois serão 
elementos fundamentais para o conhecimento mútuo, como também 
constituem a melhor forma de se identificar as potenciais melhorias 
existentes e os riscos envolvidos de parte a parte. 

ldentificado o parceiro que melhor corresponde ao perfil desejado deve-
se iniciar uma análise e uma definição conjunta dos objectivos a atingir, 
da forma como os desvios vão ser controlados e analisados, 
metodologias base de Manutenção a utilizar, eventuais sistemas de 
penalidades e bónus a aplicar, os meios humanos e de equipamentos a 
afectar, a participação das partes, limites de fomecimento e de 
responsabilidades e outros factores importantes atribuldos às partes. 
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Só depois de esgotados todos estes pontos é que deverá ter lugar o 
cálculo dos custos envolvidos e negociada a remuneração das partes, 
tendo sempre presente que haverá sempre riscos imprevisíveis que as 
partes têm que assumir, mas também benefícios se as expectativas 
forem atingidas ou superadas.  A remuneração deverá ter em conta o 
desempenho por forma a insentivar a melhoria contínua. 

É óbvio que os valores totais das remunerações das partes não deverão, 
em princípio, exceder as que existem actualmente na empresa, a não 
ser que o projecto demonstre que um eventual acréscimo daqueles 
valores vai resultar, num tempo pré-determinado,  em benefícios para a 
empresa bastante superiores ao aumento da remuneração. 

Por outro lado, uma solução de "outsourcing" em parceria terá de 
comportar melhorias significativas que têm de resultar, de forma directa 
ou indirecta, na redução do custo das unidades produzidas pela 
empresa. A não se verificar esta condição o "outsourcing" não responde 
aos seus objectivos e todos os parceiros são penalizados, pelo que se 
exige que estes projectos sejam bem dirigidos para as realidades e 
necessidades das empresas, e sustentados em bases técnicas e 
económicas credíveis fomecidas pelas partes. 

Assim, no caso de “outsourcing” de instalações e equipamentos onde se 
prevê a necessidade de unir meios humanos e de equipamentos com 
influência, directa ou indirecta, no ciclo produtivo, o processo 
recomendado é o de primeiramente definir um perfil e escolher o 
parceiro que melhor se adapte ao mesmo, e só depois construir as 
condições económicas e financeiras envolventes. É certo que este 
sistema tern os seus riscos, norneadamente uma falha grave ou um 
colapso do parceiro perante uma dada fase do projecto, com a empresa 
a ficar sem alternativas imediatas, mas este risco existe em qualquer 
circunstância e poderá ser tanto mais minimizado quanto melhor for 
desenvolvida a fase de selecção do parceiro. 

Mesmo depois de todas estas análises, e das diversas ponderações dos 
diferentes riscos, recomenda-se a existência de um perlodo 
experimental antes de iniciar o período efectivo de funcionamento. 
Durante este período vai ser ainda possível afinar mais algumas arestas 
que a prática vai manifestar, corrigir eventuais desvios, melhorar o 
conhecimento das partes e mesmo, se se constatar que não se verificam 
na prática as condições previstas, qualquer dos parceiros poder 
rescindir o acordo inicial. 

A formação de uma parceria de Manutenção que intervém de forma 
directa ou indirecta com o cido produtivo é uma situação muito sensível 
em qualquer empresa. O "outsourcing" tem de ser devidamente 
estudado e estrategicamente definido. 

É com base nestas considerações e no conhecimento de alguns casos 
de sucesso e de insucesso, que se entende que num “outsourcing" em 
regime de “Acordo de Parceria de Manutenção", o preço, embora 
certamente importante, deve ser a última coisa a ser definida, e não a 
primeira ou a única como muitas das vezes é considerada. 
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A formação de uma parceria em Manutenção deve ser o culminar de um 
processo de aproximações sucessivas, no ganhar confiança mútua, no 
construir objectivos comuns, no unir esforços e vontades em partilhar 
riscos e benefícios, ou seja deve ser uma consequência natural e não 
resultar de  uma imposição "decretada" por um caderno de encargos, e 
muito menos pelo "melhor" preço. 

Muitas vezes, durante a aproximação e construção destas formas de 
associação onde normalmente participam activamente técnicos da 
Manutenção, surgem dúvidas e questões que por vezes podem parecer 
à primeira vista pertinentes mas que no fundo reflectem medos e 
estados mentais bastante desfocados da realidade. 

É vulgar as empresas reagirem mal ao facto de terem sido excluidas do 
processo de selecção, única e exclusivamente por terem apresentado, 
numa dada fase, preços mais elevados. Se a única razão de terem sido 
excluídas foi o preço, independentemente dos outros factores 
apresentados, foi um erro grave pois a preço é um dos factores, mas 
não será, certamente, o mais importante para uma empresa que 
pretende de facto construir uma parceria, partilhar riscos e benefícios 
com o seu parceiro. 

Uma empresa deve procurar associar os seus meios aos de um parceiro 
fiável que Ihe permita diminuir os custos gerais do ciclo produtivo, 
certamente à custa de uma melhor manutenção, com a qual possa obter 
uma melhor rentabilidade dos seus activos e que consiga, acima de 
tudo, obter o menor custo por unidade produzida e não o mais baixo 
custo de manutenção. 

Se as empresas receptoras de manutenção não tiverem o cuidado de 
indagar previamente até que ponto uma dada empresa fornecedora tem 
capacidade técnica e económica para se candidatar à formação de uma 
parceria, e aceitarem avaliar propostas pouco suportadas, estão a 
misturar estruturas e capacidades completamente diferentes para 
projectos que se pretendem iguais. 

Para uma parceria de manutenção é necessário que as empresas 
receptoras sejam selectivas nos parceiros com quem pretendem 
negociar, e não considerem empresas que se sabe não reunirem as 
condições técnias e económicas exigidas. 

As empresas fomecedoras devem também, por seu lado, ser 
suficientemente conscientes das suas reais capacidades e não entrarem 
em aventuras cujos resultados podem ser desastrosos para todas as 
partes. 

Não obstante parecer evidente haver todo o interesse em evitar este tipo 
de comportamentos, muitas empresas continuam a ter esta postura, o 
que nos leva a crer que existem outros interesses em jogo que vão muito 
para além de se tentar construir uma paroeria que responda 
convenientemente aos interesses técnicos e económicos dos 
respectivos parceiros. 

Uma outra questão que surge com alguma frequência é como se evita, 
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numa associação deste tipo, que uma dada empresa de manutenção 
que tern outras parcerias de manutenção com outras empresas da 
mesma área não transfira tecnologias, métodos de produção ou 
informações da actividade de uma delas para outras. 

A resposta é inevitavelmente que estas situações devem ser 
salvaguardadas através da redação do contrato, onde constem as 
limitações e as consequências penais desses actos. A melhor forma de 
garantir ou de limitar que essas situações possam ocorrer será escolher 
bem os parceiros e ter garantias de idoneidade e profissionalismo. Mas 
este receio não pode, nem deve, constituir por si só uma barreira para a 
empresa entrar numa parceria de “outsourcing” de manutenção, pois 
seria reflectir um grau de “provincianismo” que não seria bom para a 
imagem da empresa e dos seus profissionais, nem para o 
desenvolvimento da empresa no mercado onde se insere. 

A vantagem competitiva de uma empresa deve ser a sua capacidade 
contínua de Inovação e Desenvolvimento. 

A intenção de algumas empresas introduzirem uma cláusula que obrigue 
a uma diminuição, ao longo dos anos, do valor do contrato da parceria, 
relacionada com ganhos de produtividade, é outra das questões algo 
polémica, embora tenha na base a sua razão de ser. Tem alguma lógica 
que exista uma redução, em termos comparativos, de custos globais da 
actividade da empresa para a mesmo volume e qualidade de produção, 
dado que o grande objectivo destas parcerias é de facto melhorar o ciclo 
produtivo no sentido de obter o menor custo por unidade produzida. 

Porém, existem factores externos às próprias empresas que estas não 
controlam, nomeadamente situações inflacionistas, cujo efeito se 
reflecte directa ou indirectamente em toda a actividade económica. 
Estas e outras situações externas à própria empresa devem ser 
salvaguardadas através de fórmulas de revisão. 

Por outro lado, uma melhoria de produtividade numa empresa depende 
de muitos factores que muitas vezes não se apresentam claramente ou 
não são de fácil determinação e quantificação. Por exemplo, em muitas 
empresas a carga burocrática exigida para que seja validada uma dada 
acção é por vezes demorada e complexa. Se estivermos em presença 
de uma acção de manutenção, o tempo gasto neste circuitos de 
aprovação é muitas vezes suficiente para que a acção perca o efeito 
desejado e que no fim resulte numa perda efectiva de produtividade. 

Poder-se-iam citar outras situações contribuintes para a melhoria de 
produtividade, entre elas, os tempos e as condições em que são feitas 
as consignações dos equipamentos produtivos para as intervenções de 
manutenção, as indecisões criadas no “pertence não pertence“ à 
parceria, etc., e que são elementos perturbadores para a melhoria da 
produtividade. 

Podem existir cláusulas que permitam a redução do preço global do 
contrato de parceria por melhorias de produtividade, desde que existam 
fórmulas de revisão que permitam salvaguardar as variações bruscas e 
inesperadas da actividade económica onde a empresa se insere, e que 
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a sua aplicação seja feita depois de uma análise ao comportamento 
geral da actividade no ano em análise, pesando os acontecimentos que 
possam ter contribuido positivamente e negativamente para a 
produtividade. 

A aplicação cega de um factor de melhoria de produtividade reduzindo 
o valor global do contrato em X% só porque consta no contrato, embora 
possa ter sido aceite pelas partes numa dada altura, é uma forma 
violenta que em nada favorece o espírito que deve estar sempre 
presente numa parceria e que certamente não vai contribuir para a 
melhoria real da produtividade por todos desejada. 

O "outsourcing" e a actual conjuntura 

Numa conjuntura de recessão as empresas procuram cortar despesas, 
adiar investimentos, reduzir reabilitações de equipamentos e evitar 
assumir compromissos de médio prazo. 

Há que reparar só o que avaria, e só se não existir outra soIução; tentar 
primeiro resolver intemamente a avaria e só depois encontrar no 
mercado um fomecedor que ofereça o melhor preço e prazo, com 
qualidade "razoável” e  pagar o mais tarde possível. 

Numa situação destas falar de "outsourcing" da manutenção sobre o 
ponto de vista de melhoria global de activos da empresa, da 
disponibilidade global dos equipamentos, sistemas e instalações, da 
apIicação de metodologias de análise de falhas, enfim da Engenharia de 
Manutenção e das suas vantagens para o funcionamento, rendimento e 
desenvolvimento da empresa, é um pouco perda de tempo, pois os 
responsáveis estão altamente pressionados para o imediato e para 
aspectos financeiros conjunturais com que se debatem no dia a dia, e 
muito pouco disponlveis para questões técnicas e económicas 
estruturais. 

Porém, esta situação, embora facilmente entendível face à pressão e ao 
ambiente em que se vive, não deixa de ser altamente preocupante, 
porque os custos a médio e longo prazo no parque industrial, em 
equipamentos e instalações, vão ser enormes. 

E os custos não são só, evidentemente, industriais mas também sociais 
pelo efeitos directos e indirectos que comportam, para não se falar de 
riscos de vida e de bens.  

Mesmo para além destes aspectos conjunturais, a aplicação do 
"outsourcing" em parceria ainda se encontra bastante distante do ponto 
de convergência de interesses entre os receptores e fomecedores de 
manutenção. 

Enquanto as partes não interiorizarem que esta solução de parceria é 
realmente a melhor forma que serve à empresa nos seus aspectos 
técnicos e económicos, que é o único processo através do qual é 
posslvel associar recursos e tecnologias dificilmente acessíveis, que 
pode trazer grandes benefícios para todas as partes, e se bem 
construída pode reduzir o custo por unidade produzida, melhorar a 
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qualidade e satisfazer os aspectos ambientais, vão continuar a não 
existir condições para se desenvolver o "outsourcing" da manutenção. 

A fase de “fazer tudo dentro de portas” definitivamente acabou. A fase 
em que se “pode fazer parte em casa e o que não é possível vai-se caso 
a caso ao mercado, aos fabricantes de equipamentos”, com uma sub-
contratação aqui e acolá, sem se assumirem compromissos com 
terceiros e mantendo o controlo total na posse da empresa, caminha 
também para o fim. 

Não se pode, evidentemente, afirmar que o "outsourcing" é a “única” 
solução e não “mais uma” solução entre outras. Pode-se não gostar de 
ter estranhos dentro de porta; pode-se querer ter o controlo de tudo, 
proteger os quadros técnicos, defender os interesses e as posições, mas 
não se conseguirá evitar que se constituam parcerias nas cadeias de 
valor das empresas, certamente com riscos e benefícios.  Não será mais 
possível ter acesso a processos e métodos desenvolvidos de 
manutenção que permitam criar valor de forma sustentada sem ser 
através de associações com empresas com interesses complementares 
e detentoras dessas tecnologias e metodologias. 

A forma ideal da formação da parceria ainda não estará encontrada (e 
possivelmente não será uma, mas várias, e dependentes do tipo de 
actividade e das condições locais onde se insere) mas até prova em 
contrário, ainda não existe nada que melhor responda às exigências 
actuais e elevadas do mercado onde as empresas se inserem. 
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