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RESUMO 
 
 

O objetivo central deste trabalho é verificar a influência das teorias 
econômicas na decisão das empresas de comércio atacadista em terceirizar o 
despacho aduaneiro na cidade de São Paulo. Para isso, a história da terceirização é 
apresentada brevemente, seguida do levantamento e estudos sobre terceirização e 
fundamentação das teorias econômicas que mostram possíveis influências na 
decisão das empresas em terceirizar o despacho aduaneiro: a Teoria do Custo das 
Transações, a Teoria da Agência, a Teoria do Resource-Based View (RBV) e a 
Teoria das Competências Essenciais. Além de contextualizar o comércio exterior 
brasileiro, levando em conta sua história e representatividade econômica, foram 
apresentadas as atividades ligadas ao despacho aduaneiro, que podem levar as 
empresas a terceirizar este serviço na cidade de São Paulo. Após a explanação 
sobre o tema, por meio de pesquisa empírica valendo-se de questionário de 
perguntas fechadas, aplicado a uma amostra não probabilística por conveniência, 
verificou-se a relação existente entre as teorias mencionadas acima e o quanto elas 
influenciam o processo das empresas importadoras e exportadoras do comércio 
atacadista para terceirizarem o despacho aduaneiro, foi usado o teste ANOVA e 
possíveis complementações como o do Teste de Dunnett T3 e do Teste de Tukey 
que constataram a diferença de respostas entre os respondentes que terceirizam 
totalmente, parcialmente ou não terceirizam esta atividade, além da diferença entre 
estes níveis de terceirização verificou-se que todas as teorias econômicas 
apresentadas neste trabalho possuem alguma influência sobre a terceirização do 
despacho aduaneiro. 
 

 

 
Palavras-chave: Terceirização. Comércio Exterior. Teorias Econômicas. Despacho 
Aduaneiro.  
 

 

 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

The central aim of this work is to present the influence of economic theories in 
the decision of wholesale firms in to outsource customs clearance in Sao Paulo. For 
this, the history of outsourcing is displayed briefly, next the surveys and studies on 
outsourcing and justifications theories that show possible influences on firms’ 
decision to outsource customs clearance, such as: Transaction Cost Theory, Agency 
Theory, Resource-Based View Theory and Core Competence Theory. Addition to 
contextualize Brazilian foreign trade, considering its history and economic 
representativeness, will be presented the activities related to customs clearance, 
which can influence companies to outsource this service in the city of Sao Paulo. 
After the explanation on the subject, through empirical research making use of 
questionnaire with closed questions applied to a non-probabilistic sample, it was 
found a relationship between the theories mentioned above and how they influence 
the process of companies' importing and exporting wholesale to outsource customs 
clearance. We used the ANOVA test and possible additions to the Dunnett T3 test 
and Tukey test and it was found that there are difference in responses between 
respondents who outsource fully, partially or not outsource this activity besides the 
difference between these levels of outsourcing it was found that all economic 
theories presented in this work have some influence on outsourcing of customs 
clearance. 

 
 

 
Keys - words: Outsourcing. Foreign trade. Economics theories. Customs clearance.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Este trabalho visa verificar a influência das teorias econômicas na decisão 

das empresas de comércio atacadista em terceirizar o despacho aduaneiro na 

cidade de São Paulo. Por muitas vezes, os empresários têm a necessidade de 

aplicar dentro da empresa um trabalho terceirizado, aliado ao seu recurso humano, 

promovendo o envolvimento de todos (organização e pessoas) para que, engajados, 

alcancem um objetivo comum, pois as atitudes das companhias em relação a todos 

os trabalhadores envolvidos no processo são questões fundamentais para o êxito da 

empresa (SÁ; BOMTEMPO; QUENTAL, 1998).  

A forma diferenciada das necessidades de cada organização faz com que 

haja uma interação de valores complexos e dinâmicos, sendo que tais valores 

devem estar alinhados aos de seus parceiros terceiros, de produto ou serviço, bem 

como atrelados às metas e objetivos esperados.  

De acordo com Martins (2000), a terceirização é um fenômeno que se 

apresenta, às vezes, com maior, e outras vezes com menor intensidade em quase 

todos os países, pois o mundo tende a uma especialização de todas as áreas.  

O comércio exterior dentro da maioria das organizações é uma atividade meio, 

isto é, um conjunto de rotinas, práticas e procedimentos técnicos para se concretizar 

uma compra ou uma venda como outra qualquer, só que com parceiros localizados 

em outro país. 

Por ser uma atividade meio, na maioria das vezes, o comércio exterior é uma 

atividade com grande potencial de terceirização, sobretudo nas organizações 

recentes, com as primeiras importações e/ou exportações e que ainda não 

apresentam volume e regularidade para criar e manter um departamento próprio de 

comércio exterior. Mesmo nas empresas experientes na área, há uma tendência à 

terceirização desse departamento, simplesmente porque o custo de manutenção e 

de aprendizado  permanentes, em virtude das mudanças de legislação e 

procedimentos, desgastam o esforço da empresa em sua atividade fim. 

Por meio de pesquisa com questionário de perguntas fechadas, na cidade de 

São Paulo, identificou-se a relação de algumas teorias econômicas com a 

terceirização do despacho aduaneiro de uma organização, conforme feito por outros 
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pesquisadores com a terceirização (outsourcing) de alguma outra área, como 

logística, tecnologia de informação, entre outras. 

O trabalho começa com uma breve exposição sobre terceirização, 

apresentando sua historia, sua definição e pesquisas nacionais sobre o assunto. 

Depois são apresentadas as teorias econômicas ligadas ao assunto em questão, 

selecionadas a partir de outros estudos sobre terceirização, tanto no âmbito nacional 

como internacional, sendo que, na terceira parte deste trabalho é abordado o 

comércio exterior brasileiro, com sua historia e procedimentos ligados ao despacho 

aduaneiro para, enfim, apresentar a metodologia utilizada para a captação e análise 

dos dados, para a formulação dos resultados.  

Após todo o exposto, apresentam-se as conclusões sobre a relação entre as 

teorias econômicas e a terceirização do despacho aduaneiro apurado, levando em 

conta o resultado do survey e a diferença de visão entre as pessoas que terceirizam 

e as que não terceirizam o despacho aduaneiro. 

 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA E JUSTIFICATIVA 
 
 
 Como visto na introdução, foi verificada a influência das teorias econômicas na 

decisão das empresas em terceirizar o despacho aduaneiro na cidade de São Paulo, 

uma vez que tanto uma quanto a outra atividade vem apresentando grande 

crescimento na última década. 

 O tema terceirização (outsourcing) vem sendo discutido no meio empresarial, 

acadêmico, jurídico e sindical, por ser uma prática de flexibilidade organizacional na 

busca de especialização e racionalização de recursos (SÁ; BOMTEMPO; QUENTAL, 

1998). A terceirização não é novidade no mundo dos negócios e está relacionada 

com a qualidade, a competitividade e a produtividade, uma vez que, com ela, a 

empresa concentra-se em seu produto estratégico, isto é, o produto que faz o seu 

diferencial no mercado. 

 Por outro lado, com a expansão da globalização e o crescimento do comércio 

exterior brasileiro, ou seja, aumento das importações e exportações nacionais, o 

despacho aduaneiro tem papel importante, pois a partir dele pode-se incorrer em 
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perda de produtividade e/ou competitividade, em virtude, por exemplo, do tempo de 

armazenagem, demurrage (tempo acima do esperado para devolução do container), 

multas, atrasos na entrega das mercadorias, classificação errada, parametrização, 

falta de acompanhamento de presença de carga e itens em desacordo com a 

legislação vigente, entre outros. 

 Verifica-se ainda uma lacuna acadêmica na parte de comércio exterior, com 

poucos estudos e publicações em periódicos científicos e na base de dados como a 

da Scielo. Por isso, este trabalho propõe ajudar na verificação das teorias 

econômicas sobre terceirização abordadas em outros estudos e se há como aplicar 

tais teorias na terceirização do despacho aduaneiro, ou seja, as teorias econômicas 

influenciam na decisão de terceirizar o despacho aduaneiro no setor de comércio 

atacadista na cidade de São Paulo? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 
 
 

Neste item é apresentado o objetivo geral e os objetivos específicos deste 

trabalho. 

 
 

1.2.1 Geral 
 
 

Este trabalho tem como objetivo geral verificar a influência das teorias 

econômicas na decisão de terceirizar o despacho aduaneiro nas empresas de 

comércio atacadista na cidade de São Paulo.  
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1.2.2 Específicos 
 
 
Os objetivos específicos neste trabalho são verificar se: 

 

- A terceirização ocorre em virtude do tamanho da empresa;  

- A empresa considera o despacho aduaneiro como uma de suas competências 

essenciais; 

- A Teoria dos Custos da Transação influencia na terceirização do despacho 

aduaneiro; 

- A influência do gestor no processo de terceirização segundo a Teoria da Agência; e 

- A Teoria do Resource-Based View (RBV) influencia na terceirização do despacho 

aduaneiro. 
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2 TERCEIRIZAÇÃO 
 
 
 Neste capítulo é abordada a história e definição da terceirização, além do 

levantamento de estudos em âmbito nacional acerca do assunto. 

 
 
2.1  HISTÓRIA 
 

 

O limiar daquilo que é hoje conhecido por terceirização ocorreu com o advento 

da 2ª Guerra Mundial, quando, nos Estados Unidos da América, as empresas 

responsáveis pela fabricação de material bélico às forças aliadas, passaram a 

delegar a outras empresas certo tipo de atividades de suporte à produção de 

armamentos, reservando para si as essenciais (CAVALCANTE, 1996, p. 70). Esse 

processo continuou sendo aplicado ao longo da guerra, tendo, posteriormente, se 

consolidado como uma nova técnica administrativa, mundialmente conhecida como 

down sizing (reconcentração das empresas, enxugamento das estruturas) ou 

outsourcing (desverticalização; descarte das atividades não rendosas). 

Verifica-se que na 2º Guerra Mundial existiam atividades prestadas por 

terceiros, mas que não eram conceituadas como terceirização, pois somente a partir 

da guerra é que temos a terceirização interferindo na sociedade e na economia, 

autorizando seu estudo pelo Direito Social, valendo lembrar que mesmo este 

também sofre grande aprimoramento a partir de então (CASTRO, 2000). 

No Brasil, segundo sua história, essa técnica passou a ser difundida por volta 

de 1950, quando chegaram às primeiras montadoras de automóveis. Tal atividade 

ficou conhecida como contratação de serviços de terceiros, cuja função, no meio 

empresarial, era, unicamente, a redução de custos. Após o ciclo industrial, década 

de 70, surgiram novos conceitos empresariais, que podem ser resumidos nas 

seguintes palavras: inteligência, visão, integração, polivalência, reciclagem, 

flexibilidade e tecnologia (CAVALCANTE, 1996, p. 70). 

Conforme apontado por Amadeo, Scandiuzzi e Pero (1996), a queda do nível 

de emprego na indústria resultou em um aumento significativo nas atividades de 
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serviços terceirizados especializados, denotando que a terceirização é um caminho 

sem volta, sendo cada vez mais crescente o volume de empresas que recorrem a 

empresas especializadas para cuidar das atividades secundárias à produção. A 

terceirização de atividades produtivas é uma alternativa de gestão legítima na busca 

por melhor resultado empresarial (VALOIS; ALMEIDA, 2009). 

A terceirização modificou, de forma estrutural, o conjunto da base produtiva e 

de serviços do país. Os modelos organizacionais pautada pela produção flexível e 

enxuta, muitos derivados da experiência japonesa, criaram formatos de empresa e 

tipos de contrato de trabalho de natureza distinta daqueles que vigoravam na 

tradicional empresa fordista do Século XX (MARCELINO; CAVALCANTE, 2012).  

Isso se deu, pois a terceirização é parte de um processo de maior flexibilização 

das estruturas jurídicas, que visa a compatibilizar o crescimento econômico com a 

redução de custos combinados com a busca por maior produtividade, maior 

qualidade e preços competitivos, sem que isto prejudique a preservação de postos 

de trabalho, seja na condição de empregado, seja por intermédio de qualquer outra 

forma de aproveitamento do operário.  

As empresas sofrem uma reestruturação radical, sendo que seus tamanhos 

são uma decisão estratégica; as atividades ou funções que não representam a 

essência da missão serão subcontratadas (DRUCKER, 1992). Assim, a terceirização 

passa a ser um caminho natural a ser seguido pelas empresas na busca de um 

modelo de eficiência baseado em estruturas menores e mais ágeis. 

De acordo com Druck (2011), a terceirização no Brasil é a principal forma de 

precarização do trabalho nas últimas duas décadas. Porém, quanto mais próxima da 

empresa central estiver à empresa contratada, maiores serão as chances de 

práticas não precárias de emprego (RUDUIT-GARCIA, 2002, p. 422).  

Nos últimos vinte anos, a terceirização tornou-se o mais importante recurso 

estratégico das empresas para a gestão e redução dos custos com a força de 

trabalho (MARCELINO; CAVALCANTE, 2012). 

O crescente inter-relacionamento das economias, fenômeno que se difundiu 

com o nome de globalização, a velocidade acelerada com que se verificam as 

mudanças tecnológicas, a redefinição dos papéis ou espaços de atuação dos 

Governos e Estados Nacionais são apenas alguns, entre os relevantes 

acontecimentos contemporâneos, que têm conduzido a uma redefinição de aspectos 
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fundamentais relacionados à gestão, em particular, sobre como atingir níveis sempre 

crescentes de eficiência e eficácia (PINHEIRO, 1999). 

No próximo tópico será apresentada a definição de terceirização, conforme 

estudos já realizados na área. 

 

 

2.2 DEFINIÇÃO 
 

 

Ao longo do tempo surgiram várias definições para a palavra terceirização. No 

entanto, para este trabalho, será adotada a definição de Cavalcante (1996) que diz 

que a terceirização é um neologismo cunhado a partir da palavra terceiro. Esta é 

entendida com o significado de intermediário ou interveniente e, na linguagem 

empresarial, conhecida como uma técnica administrativa por meio da qual se 

interpõe um terceiro, geralmente uma empresa, na relação do trabalho típico 

(empregado versus empregador).  

De acordo com Giosa (1993, p. 14), terceirização é um processo de gestão 

pelo qual se repassam algumas atividades para terceiros e, com eles, se estabelece 

uma relação de parceria. Assim, a empresa concentra-se apenas em tarefas 

essencialmente ligadas ao negócio em que atua. Essa concentração de esforços na 

atividade central da organização (focalização) foi constatada na pesquisa realizada 

por Sá, Bomtempo e Quental (1998, p. 92), alcançando o maior grau de importância 

para terceirização.  

O significado do termo terceirização é complementado por Giosa (1993) e 

Martins (2000), definindo-a como sendo a transferência, para terceiros, de atividades 

que não fazem parte do negócio principal das organizações. Por exemplo: uma 

empresa que fabrica roupas (atividade fim) necessita contratar outra empresa que 

faça o desembaraço aduaneiro de seu tecido importado. Assim, nota-se que a 

atividade de desembaraço aduaneiro, no exemplo, constitui-se em atividade meio da 

empresa de confecção.  

Para Ruduit-Garcia (2006, p. 311), esse é um método gerencial que se 

distingue das antigas práticas de subcontratação, visto que busca instituir 

organizações horizontais, isto é, organizações com estruturas cada vez mais 

enxutas (diminuição de níveis hierárquicos). 
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Em outras palavras, terceirizar é entregar a terceiros as atividades não 

essenciais da empresa, sendo que a empresa tomadora (a que irá terceirizar alguma 

atividade meio) contrata um prestador de serviços para executar uma tarefa que não 

esteja relacionada ao seu objetivo principal, ou seja, quem contrata o serviço é a 

tomadora e quem é contratado é o prestador do serviço. 

A prática da terceirização não é novidade no mundo dos negócios e esta 

relacionada com a qualidade, a competitividade e a produtividade. Isso porque, com 

a terceirização, a empresa concentra-se no seu produto estratégico, naquilo que é 

capaz de fazer melhor, com competitividade e produtividade. Dessa forma, a 

terceirização contribui para que a empresa mantenha-se no mercado no longo 

prazo. As tarefas secundárias e auxiliares ao negócio principal são realizadas por 

empresas que se especializaram de maneira mais racional e com menor custo 

(FARIA, 1994). 

Na Administração de Empresas, a terceirização constitui-se como uma 

importante fonte de estratégia, de organização e métodos de atividades 

empresariais, pois é um processo de gestão de técnica de organização empresarial. 

Costuma-se dizer que a necessidade de especialização, o desenvolvimento de 

novas técnicas de administração para melhor gestão dos negócios e aumento de 

produtividade e a redução dos custos fomentam a contratação de serviços prestados 

por outras empresas, que podem ou não trazer problemas trabalhistas, no lugar 

daqueles que poderiam ser prestados por seus próprios empregados 

(NASCIMENTO, 2004). 

 Desta forma, foi feita uma pesquisa de artigos e periódicos de âmbito 

nacional, para delinear os estudos sobre o tema, conforme descrito no próximo 

tópico. 

 

 

2.3 PESQUISA NACIONAL 
 

 

O interesse pelo tema, terceirização na área de Administração, é perceptível 

nos dias atuais tendo em vista que desde 2007 teve-se, pelo menos, uma publicação 

sobre o tema na base de dados da Scielo.  
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A terceirização é importante para a sobrevivência das empresas, é uma 

diferenciação perante o mercado e um ganho de vantagem competitiva para um 

crescimento sólido e sustentável no longo prazo. Neste contexto, a terceirização 

está cada vez mais presente no meio organizacional, que segundo Robles (2001), 

esta busca por vantagens competitivas tem refletido no relacionamento entre as 

empresas, no estabelecimento de relações de parceria ou na sua forma avançada 

de fazer alianças estratégicas. 

No entanto, segundo Druck (2011), no acúmulo de pesquisas feitas nas 

últimas duas décadas constatou-se que a terceirização causou, efetivamente, a 

precarização das condições de trabalho no Brasil, pois considerando que a 

sociedade capitalista é dividida em classes sociais, é fato que essas classes têm 

interesses antagônicos. Esse antagonismo, obviamente, seria fundamental para se 

pensar a permanente luta de classes, tendo nos conflitos do mundo do trabalho a 

sua manifestação, uma vez que esses são decorrentes das relações sociais de 

produção características do sistema capitalista. 

  Nesse crescimento da terceirização, foi um fenômeno comum, a existência de 

empresas fundadas por antigos trabalhadores, individuais ou em grupos, das 

empresas contratantes, como por exemplo, as cooperativas. Estas, por já 

conhecerem as necessidades e forma de trabalho da empresa contratante, 

especializaram-se em algum serviço ou manufatura para entrarem no mercado 

oferecendo seu serviço ou produto específico (MARCELINO; CAVALCANTE, 2012).  

Os artigos publicados sobre terceirização no período de 1994 a 2012, na base 

da Scielo, revelaram alguns aspectos envolvendo o tema; tais como: as principais 

vertentes do pensamento teórico que fundamentaram as decisões de 

subcontratação e terceirização, os impactos causados pelo processo de 

terceirização na cultura organizacional, as expectativas de indivíduos que atuam na 

condição de terceirizados e as motivações para a terceirização.  

O Quadro 1, apresenta os assuntos dos artigos levantados, apresentados em 

ordem cronológica dos anos de publicação. 
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Quadro 1 – Pesquisa Nacional 
 

Autores Assunto 
Neto (1994) Os principais fatores que têm motivado as grandes empresas a adotarem estratégias de desintegração vertical, com a 

contrapartida de terceirização e subcontratação de pequenas empresas, no complexo automobilístico brasileiro. 
Sá, Bomtempo e Quental 
(1998) 

Comportamento de empresas pertencentes ou ligadas às indústrias farmacêutica e/ou veterinária a respeito da compra e venda 
de serviços a terceiros, no processamento final de seus produtos. 

Paulillo (1999) A inserção do processo de terceirização nos complexos agroindustriais brasileiros. Esta representa significativa mudança nas 
formas da organização da produção e do trabalho, acarretando modificações estruturais importantes. 

Pinheiro (1999) Principais vertentes do pensamento teórico que fundamentam as decisões de subcontratação e terceirização. 
Prado e Takaoka (2002) Os principais fatores que motivam a terceirização de serviços da área de Tecnologia de Informação. 
Valença e Barbosa (2002) Os possíveis impactos causados pelo processo de terceirização na cultura organizacional dos setores siderúrgico e minerador. 

Laurindo e Carvalho (2003) Os impactos do outsourcing, inovação, valor e evolução da indústria de PC’s na competividade da indústria de PC’s do Brasil e a 
repercussão para seu crescimento. 

Cabral (2004) Terceirização/desintegração vertical de um processo industrial de elevada criticidade da cadeia de produção de pneus no Brasil. 
Wanke (2004) Motivações para a terceirização de atividades logísticas nas diferentes dimensões de sofisticação da organização. 

Cerra, Maia e Filho (2007) Mostra tendências, como a da terceirização e a existência de poucos níveis hierárquicos. Fornecedores do segundo nível, 
produzindo componentes menos sofisticados tecnologicamente nas montadoras de motor. 

Figueiredo, Alvarez, Athayde, 
Suarez e Pereira (2007). 

As relações de trabalho nas plataformas offshore da Bacia de Campos (RJ) e a correlação com o uso intensivo da terceirização. 

Lindermann e Hansen (2008) Modelo para auxiliar a decisão sobre a terceirização, ou não, da atividade de manutenção de embarcações, com base em um 
método de análise multicriterial. 

Lopes e Silva (2009) As expectativas de indivíduos que atuam na condição de terceirizados na área de Tecnologia da Informação (TI) de grandes 
empresas. 

Cabral e Lazzarini (2010) Os impactos decorrentes do processo de terceirização de prisões ocorrido no Estado do Paraná. 
Nakano (2010) A indústria fonográfica, dominada por grandes empresas verticalizadas, e a evolução da cadeia de produção musical. 

Prieto e Miguel (2011) As implicações da estratégia modular no processo de capacitação e na transferência de atividades de desenvolvimento de 
produto entre os fornecedores de primeiro e segundo nível da cadeia de suprimentos automotivos. 

Marcelino e Cavalcante (2012) Define terceirização, como sendo todo processo de contratação de trabalhadores por empresa interposta, cujo objetivo último é a 
redução de custos com a força de trabalho e (ou) a externalização dos conflitos trabalhistas. 

Paiva e Souza (2012) 

Modelo de contrato de terceirização com incentivos, considerando, também outras variáveis que são afetadas pela manutenção e 
que afetam fortemente o lucro, tais como a qualidade dos produtos produzidos e a redução da capacidade de produção Para isso, 
utiliza-se a teoria principal-agente para modelar um contrato de incentivos que conduz a um aumento no lucro da empresa, 
forçando o agente a desenvolver atividades que maximizem esse lucro. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 
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Segundo o estudo de Sá, Bomtempo e Quental (1998), a terceirização 

ganha importância no momento em que as empresas precisam racionalizar e 

redefinir suas operações e funcionar com estruturas mais enxutas e flexíveis, 

ou seja, é necessária a reestruturação organizacional. A pesquisa destes 

autores apontou que 38% das empresas pesquisadas não apresentam redução 

de custos e apenas 6% apresentam uma redução superior a 40%, apesar de se 

falar muito de terceirização para redução de custos. A terceirização gera novos 

empregos e novas empresas, desverticalizando-as, para que assim possam 

exercer apenas a atividade em que se aprimoraram, delegando a terceiros a 

execução de serviços em que não se especializaram. 

Não se deve confundir terceirização com subcontratação. Esta 

apresenta como interesse principal a contratação de pessoal para quando a 

empresa tem maiores necessidades de produção, por exemplo, épocas de 

sazonalidade. Na terceirização, o contrato com o terceirizado é permanente e 

não ocasional.   

De acordo com Valença e Barbosa (2002), existem três propósitos 

básicos na mente de quem decide terceirizar: a diluição dos custos diretos e 

indiretos, abordado, também por Larson e Kulchitsky (1999); a elevação do 

nível de eficiência dessa atividade, por sua execução terceirizada; e a 

manutenção de um nível mínimo aceitável de lealdade à empresa por parte dos 

novos executores das atividades terceirizadas. 

Já para Wanke (2004), baseado em outros dois de seus trabalhos, 

apresenta dez possíveis motivos para terceirizar as atividades logísticas, como 

à focalização no core business; à redução dos custos e do investimento em 

ativos; o aumento dos níveis de serviço e controle das atividades logísticas; 

maior flexibilidade e eficiência na execução de atividades operacionais; busca 

de maior know-how para a geração de novas soluções; melhoria de tecnologias 

utilizadas; e à expansão dos mercados. 

Os principais problemas enfrentados pelas empresas na adoção da 

terceirização de atividades podem ser divididos em: problemas relacionados à 

prestação do serviço pelos terceiros, como o distanciamento entre as 

necessidades e expectativas da empresa daquilo que tem sido oferecido; gasto 

de muito tempo e energia na gestão da rede de fornecedores; menor 

capacidade técnica dos terceiros; e problemas de relacionamento entre os 
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funcionários da empresa e os terceiros, como dificuldade em estabelecer 

relação de parceria e choque de cultura, pois para se trabalhar com outra 

cultura, uma das empresas, ou ambas, têm que efetuar ajustes, baseados nos 

entendimentos a respeito das suas diferenças culturais (VALENÇA; BARBOSA, 

2002). 

Conforme entrevistas realizadas por Lopes e Silva (2009), levantaram-se 

quatro perfis de profissionais de TI terceirizados, sendo eles: os desiludidos, 

que são os profissionais que já vivenciaram o antigo acordo de emprego pleno 

e que, depois, foram afetados por alguma forma de reestruturação 

organizacional ou mudança de vínculo de trabalho; os ambivalentes, que são 

os profissionais que desejariam estabelecer uma relação de trabalho de longo 

prazo com uma empresa, mas que tem dificuldade em acreditar que isso seja 

possível; os céticos, que são os profissionais que não acreditam em uma 

relação sólida com as organizações e não têm perspectivas de estabelecer 

nenhuma relação dessa natureza; e os crédulos, que são os profissionais que 

vivenciam, já vivenciaram alguma vez ou nunca tiveram uma relação de longo 

prazo com as organizações, mas acreditam que ela seja possível e investem 

nesse tipo vinculo. 

Pode-se verificar que os estudos brasileiros normalmente são feitos de 

forma setorial, como no caso de Neto (1994), Prieto e Miguel (2011) e Robles 

(2001), que realizam pesquisa no setor automobilístico; Sá, Bomtempo e 

Quental (1998) no setor de indústrias farmacêuticas e veterinárias; Paulillo 

(1999) no setor agroindustrial; Prado e Takaoka (2002), Lopes e Silva (2009), 

Mozzini (2011) e Bergamaschi (2004) no setor de tecnologia de informação; 

Valença e Barbosa (2002) no setor siderúrgico e minerador; Laurindo e 

Carvalho (2003) no setor de PC´s; Cabral (2004) no setor de pneus; Wanke 

(2004) e Bandeira (2009) no setor logístico; Cerra, Maia e Filho (2007) no setor 

de motores; Lidermann e Hansen (2008) no setor de embarcações; Cabral e 

Lazzarini (2010) no setor prisional; Nakano (2010) no setor fonográfico. 

 Observando os setores pesquisados, optou-se por realizar este estudo 

na área de comércio exterior, pouco explorado ainda no Brasil, sendo que a 

atividade de despacho aduaneiro será o foco da pesquisa, levando em conta 

empresas de comércio atacadista da cidade de São Paulo. 
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Como a terceirização constitui-se como fonte estratégica para empresas, 

com base em teorias econômicas, pesquisadores realizaram estudos para 

avaliar os motivos de se optar por esse tipo de estratégia, conforme 

apresentado no próximo capítulo deste trabalho. 
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3 TEORIAS ECONÔMICAS  
 

 

Em 1998, Grover, Teng e Cheon propuseram um modelo de avaliação 

da terceirização baseado na Teoria dos Custos de Transação, na Teoria da 

Agência e na Teoria Resource-based View (RBV), sendo a Teoria das 

Competências Essenciais acrescentada por Prado e Takaoka em seu estudo 

de 2002.  

Foi realizado por Gottschalk e Solli-Saether (2005) um estudo empírico 

sobre os fatores críticos para o sucesso da terceirização da tecnologia da 

informação, sendo mencionadas onze teorias ao longo do estudo. Já o estudo 

realizado por Busi e Mclvor (2008), trabalhou com os dez principais motivos 

das áreas terceirizarem, como consequência disso, dez teorias foram 

abordadas ao longo do estudo, conforme descrito no Quadro 2: 

 
Quadro 2 - Teorias abordadas 

Teoria 
Gottschalk e Solli-saether 

(2005) 
Busi e Mclvor 

(2008) 

Competências Essenciais X X 

Teoria dos Custos de Transação X X 

Teoria da Agência X X 

RBV (Resource-based view) X X 

Teoria da Integração Vertical  X 

Gerenciamento Estratégico  X 

Economia Evolucionária  X 

Relacionamento  X 

Economia da Indústria  X 

Teoria de Alinhamento Estratégico  X 

Teoria de Contratos X  

Economia Neoclássica X  

Teoria da Aliança e Parceria X  

Teoria da Troca Relacional X  

Teoria da Troca Social X  

Teoria do Limite da Firma X  

Teoria dos Acionistas X  

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 
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Foram apresentadas no Quadro 2, as teorias abordadas em cada artigo. 

Com base nestes estudos, este trabalho aprofundou-se nas teorias a seguir 

relacionadas para esta pesquisa, sendo estas teorias comuns a ambos os 

artigos apresentados no Quadro 2 e utilizados nos estudos de Grover, Teng e 

Cheon (1998) e Prado e Takaoka (2002). 

O próximo tópico apresentará a Teoria das Competências Essenciais, 

sendo esta verificada na terceirização do despacho aduaneiro por meio de 

survey. 

 

 

3.1 COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS / CORE COMPETENCES 
 

 

Definem-se como competências essenciais/ core competences aquelas 

competências que não podem ser copiadas (DAVENPORT; PRUSAK, 1998), 

isto é, que constituem uma fonte de vantagem competitiva para a empresa, que 

foram construídas ao longo do tempo e dificilmente são imitadas (LEONARD-

BARTON, 1995). 

Assim, as principais finalidades da terceirização são a melhora de pontos 

como: a produção, a qualidade, o lucro e a competitividade. Isso se dá 

mediante um processo de horizontalização das atividades dispensáveis as 

empresas, a fim de que essas empresas possam concentrar seus esforços na 

melhor metodologia para obtenção do produto objeto de sua atividade final, ou 

seja, focar em seu core business (PRAHALAD; HAMEL, 1990). 

Desta forma, a terceirização torna-se possível levando-se em conta que a 

organização visa a focar no seu core business (PRAHALAD; HAMEL, 1990; 

BARNEY, 1991). 

De acordo com Sá, Bomtempo e Quental (1998), para se manter no 

mercado competitivo, as empresas devem ser enxutas, ágeis, dedicando-se, 

exclusivamente, às suas atividades essenciais, ficando as periféricas para 

outras empresas, com maior especialidade e menores custos. Tanto que isso 

se comprova no resultado da pesquisa destes autores, com a concentração de 

esforços na atividade central da firma, com a maior importância para a 

terceirização.  
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Verifica-se então, que não há desintegração da unidade empresária 

principal, mas um remanejamento de suas atividades não essenciais para 

outras unidades econômicas menores ou dedicadas àquele ramo de atividade. 

Em longo prazo, a competitividade decorre da capacidade em construir, 

com menor custo e mais rapidamente do que os concorrentes, as 

competências essenciais que geram produtos imprevistos, inovadores e 

inesperados (PRAHALAD; HAMEL, 1990). Por esse motivo, a terceirização é 

vista como um acelerador para a empresa tomar decisões e adaptar-se ao 

mercado de forma mais rápida, ou seja, a terceirização gera uma flexibilidade 

maior em sua estrutura organizacional e permitem adaptações mais rápidas as 

exigências do mercado. 

Para Prahalad e Hamel (1990), as competências essências são definidas 

em três pontos, ou seja, as que não podem ser imitadas, as que podem ser 

percebidas pelo cliente e as que podem ser usadas para um amplo segmento 

de produtos. 

As competências essenciais não diminuem com o uso, apenas são 

reforçadas, dependendo de como são aplicadas e compartilhadas. No entanto, 

tais competências, ainda precisam ser alimentadas e protegidas, pois o 

conhecimento tende a desaparecer se não for usado. Por esse motivo, fala-se 

em terceirizar o que não é essencial, para assim haver maior dedicação no 

aperfeiçoamento das competências essenciais da empresa. A terceirização 

pode fornecer um atalho para um produto mais competitivo, mas, geralmente, 

tende em contribuir pouco no desenvolvimento do core business necessário 

para manter a liderança desse produto (PRAHALAD; HAMEL, 1990). 

Em um contexto de competição global, no qual as empresas participam 

de uma rede, sendo que estas redes estão competindo entre si, a 

competividade exige eficiência coletiva. Por isso, as empresas terão que focar 

em suas competências essenciais (core competences) e procurar parcerias 

para complementar seus recursos e realizar seus objetivos (FLEURY; 

FLEURY, 2003). Tais empresas podem ser terceiras de alguma parte do 

processo da organização, e se houver uma boa relação entre a contratante e a 

contratada, aumenta-se a competitividade de ambos. 

De acordo com a Teoria das Competências Essenciais, se a atividade em 

questão não for um core business da empresa, esta pode ser terceirizada, para 
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que, assim a empresa possa focar em seu produto, e com isso ganhar 

agilidade, flexibilidade e vantagem competitiva ao longo do tempo. Sendo que 

esta terceirização poderá também levar em consideração outros fundamentos 

como os da Teoria dos Custos de Transação, abordada no próximo tópico. 

 

 
3.2 CUSTOS DE TRANSAÇÃO 
 

 

 Os custos de transação podem ser definidos como sendo os custos de 

funcionamento do sistema econômico (WILLIAMSON, 1991). Estes custos 

podem ser denominados ex-ante. Em outras palavras, quando ocorrem antes 

do início da transação, ou seja, preparar, negociar e salvaguardar um acordo 

(WILLIAMSON, 1998). Como exemplo de ex-ante, existem os custos de 

relacionamento, sendo que estes englobam a procura, a obtenção de 

informações, o conhecimento das partes envolvidas na transação da própria 

negociação, as garantias, as consultorias, entre outros (CLARO; SANTOS, 

1998, p.21).  

 Há também os custos chamados ex-post, que surgem após a celebração 

dos contratos provenientes dos ajustes e adaptações, isto é, quando a 

execução de um contrato é afetada por falhas, erros ou omissões e alterações 

inesperadas (WILLIAMSON, 1993). Como exemplos de ex-post, existem os 

custos de mensuração e monitoramento do desempenho, os custos advindos 

do acompanhamento jurídico ou administrativo, as resultantes, principalmente 

da má adaptação do contrato, os custos de renegociação, entre outros 

(CLARO; SANTOS, 1998, p. 21).  

Existem terceirizações que visam apenas às economias que a decisão 

de terceirizar pode trazer (DWYER; KIM, 2003; POPPO; ZENGER, 1998; 

WILLIAMSON, 1975). Afinal, a razão pela qual as organizações existem é que, 

às vezes, o custo para gerenciar transações econômicas por meio de 

mercados é maior do que o custo para gerenciar transações econômicas 

dentro dos limites de uma organização (BARNEY; HESTERLY, 2004, p. 133). 

Esta reflexão é trazida por alguns autores como a questão de make or buy, que 
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seria a questão do que é melhor para a empresa fazer ou comprar? Essa é a 

essência da terceirização para muitos autores. 

Quando a empresa opta por produzir seus itens ou realizar suas 

transações internamente em vez de transacionar externamente com o 

mercado, pode ser chamada de integração vertical. Esta verticalização tende a 

ocorrer quanto maior a especificidade e complexidade da transação, ou seja, 

quanto mais simples a transação, maior a facilidade de terceirizar-se a 

atividade (POHLMANN; AGUIAR; BERTOLUCCI; MARTINS, 2004, p.31). Tal 

processo diz que a força para a busca do sucesso está intimamente ligada aos 

novos arranjos organizacionais. Estes são caracterizados pelos tipos de 

transações que ocorrem entre os atores envolvidos em uma atividade 

econômica (CLARO; SANTOS, 1998, p. 18). 

 Outra interpretação possível acerca do tema, diz respeito ao preço do 

produto no mercado, acrescido de seus custos de transação. Se este preço for 

superior ao custo das matérias-primas e esforços necessários para sua 

produção, a empresa pode passar a produzi-lo. Caso haja altos níveis de 

incerteza, de especificidade de ativos e de contratos incompletos, as empresas 

devem optar por produzir este produto (ADLER; SCHERER; BARTON; 

KATERBERG, 1998, p.185). As empresas que visam um crescimento sólido, 

não podem correr o risco de desabastecimento ou problemas ocasionados por 

contratos incompletos ou conviver com a incerteza do perfeito atendimento pelo 

seu contratado, uma vez que seus clientes não possuem relação ou interesse, 

se algum produto ou serviço da empresa é terceirizado, apenas lhe interessa o 

produto final.  

 Segundo Pohlmann, Aguiar, Bertolucci e Martins (2004, p. 26), existem 

três modos de estruturas de governança. São eles: via mercado, na qual a 

empresa negocia diretamente com o mercado; via formas hibridas, na qual a 

empresa negocia parcialmente com o mercado e parcialmente realiza suas 

transações internas; e via hierarquia, na qual se opta pela integração vertical, 

sendo que a empresa deve escolher aquela que minimize os seus custos de 

transação. 

Abordado por Coase (1937), os custos de transação na relação da 

terceirização e qualidade do serviço, apresentam que qualquer sistema de 

alocação de preços tem um custo e que é possível fazer uma análise 
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econômica das regras, das formas organizativas e dos métodos de pagamento. 

Já Williamson (1975; 1985) mostra o porquê de muitas vezes ser melhor deixar 

uma decisão sob a responsabilidade interna das empresas do que a cargo do 

livre mercado. No caso, as empresas podem se beneficiar com parcerias, em 

vez de relacionarem-se arbitrariamente no mercado.  

A terceirização não teria a abrangência que tem hoje se não fosse a sua 

capacidade de reduzir custos e de servir como poderoso instrumento para a 

recomposição das taxas de lucro e transferir para outras empresas (as 

contratadas) o problema trabalhista, a necessidade de administração da força 

de trabalho e de negociação com ela e seus sindicatos (MARCELINO; 

CAVALCANTE, 2012). 

 A Teoria de Custos de Transação sofre a crítica de focar na minimização 

de custos, sendo economizar mais fundamental do que traçar estratégias, ou 

seja, a economia seria a melhor estratégia nesse caso (WILLIAMSON, 1991). 

Dessa forma, a Teoria de Custos de Transação traz a ideia de que, 

quando o custo da produção de um produto, acrescido de seus custos de 

transação, for superior ao preço desse produto no mercado, a empresa pode 

passar a terceirizá-lo, pois para muitas empresas é menor o valor do produto 

ou serviço no mercado. Isso se dá em virtude de existirem empresas dedicadas 

a este trabalho, minimizando os seus custos por meio do ganho de escala e 

especialização.  

A terceirização depende do grau de especificidade dos ativos do trabalho 

a ser realizado, ou seja, se a atividade for algo muito especifico da empresa, 

não se terceiriza, pois os custos serão altos para tal.  Mencionam-se, também 

as particularidades que a teoria apresenta, como contratos incompletos e a 

mensuração do serviço prestado. Estes podem ocorrer em virtude da relação 

da atividade com outras áreas ou particularidades da empresa em relação ao 

resto do mercado. 

Estes custos de transação ou a decisão de make or buy de algum produto 

ou serviço pode sofrer interferência dos agentes relacionados no processo. 

Essa interferência será abordada no próximo tópico que trata acerca da Teoria 

da Agência. 
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3.3 TEORIA DA AGÊNCIA 
 

 

O desenvolvimento original da Teoria da Agência foca a relação entre os 

gestores e os acionistas. Nesta formatação, a teoria foi utilizada para analisar o 

controle das corporações, incluindo questões tais como: o papel do corpo 

diretivo e a remuneração dos administradores da cúpula (BARNEY; 

HESTERLY, 1990). É importante notar que, a alternância entre o nome Teoria 

da Agência pela expressão principal-agente, não se restringe à noção de que 

principal é o proprietário ou acionista, e que agente é o administrador ou 

gerente (BRISOLA, 2004).  

 O destaque desta teoria fica para a grande capacidade e quantidade de 

problemas e soluções que os agentes podem enfrentar durante o 

conhecimento e entendimento da Teoria da Agência.  

 Segundo Hendriksen e Van Breda (1999, p. 139), em uma relação entre 

dois indivíduos, um é agente do outro, como por exemplo, de um lado o 

administrador e de outro, os acionistas. Daí, o nome de Teoria da Agência. O 

agente compromete-se a realizar certas tarefas para os acionistas; o acionista 

compromete-se a remunerar o agente, mas pode existir interferência na 

contratação de um produto ou serviço terceirizado, ou seja, existir interesses 

por parte do agente.  

 Para proteger o interesse dos proprietários, segundo Jensen e Meckling 

(1976), muitos esforços precisam ser feitos para reduzir a possibilidade de os 

agentes se comportarem mal no futuro. Nesse esforço, ocorrem os custos, os 

quais são chamados de custo de agência. Sendo assim, a Teoria da Agência 

visa a analisar os conflitos e custos resultantes da separação entre a 

propriedade e o controle de capital, o que origina as assimetrias informacionais, 

os riscos e outros problemas desta relação. 

 Vale a pena esclarecer que induzir um agente a comportar-se buscando 

a maximização do bem estar do acionista pode ser em princípio, enunciado. 

Ele existe em qualquer organização e esforço cooperativo de gestão das 

empresas. O desenvolvimento das teorias para explicar a forma que os custos 

de agência assumem em cada uma das situações (em que as relações 

contratuais são significativamente diferentes) e como e por que eles surgem, é 
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uma riquíssima teoria das organizações que, atualmente, inexiste tanto na 

economia quanto no âmbito das ciências sociais (BARNEY; HESTERLY, 2004). 

 Um dos pressupostos da base da Teoria da Agência é que os agentes 

são racionais, egocentristas e avessos ao risco. Os sistemas de controle de 

gestão procuram ajudar no alinhamento de interesses entre acionista e 

administradores. 

Assim sendo, na relação entre dois ou mais indivíduos, podem existir 

interesses próprios envolvidos, como por exemplo, na contratação de um 

serviço terceirizado, pois o agente pode não deslumbrar, em primeiro plano, o 

objetivo do proprietário do capital investido, colocando seus interesses acima 

dos interesses da empresa. Isso se verifica na manutenção ou aumento do 

bônus que o gestor recebe pelo número de funcionários subordinados que ele 

tem, ou seja, se o serviço for terceirizado, este número de funcionários cairá e 

seu bônus, também. Podendo ser também por questões de autoestima, poder, 

ego, entre outros, que podem existir por parte do agente, no momento de 

estudar a terceirização de uma atividade. 

 Estes conflitos que podem existir entre o agente e o dono do capital, 

pode interferir nos recursos que a empresa tem e como os utiliza, sendo a 

coleção destes recursos abordados pela teoria da Resource-Based View (RBV) 

no próximo tópico. 

 

 

3.4 RESOURCE-BASED VIEW (RBV) 
 

 

 Segundo a RBV, a vantagem competitiva está relacionada à exploração 

de recursos que sejam valiosos, raros e difíceis de imitar. Adicionalmente, a 

firma precisa ser capaz de explorar de maneira organizada tal recurso, de 

forma a possuir um desempenho superior na indústria (BARNEY, 1991). 

 Esta teoria descreve as empresas como uma coleção de recursos e 

prossegue argumentando que a heterogeneidade dos serviços disponíveis de 

cada empresa é o que a caracteriza como única (BRAHMA; CHAKRABORTY, 

2011). 
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 Sendo assim, o limite de crescimento da empresa não está no mercado, 

mas nos recursos que ela tem e, sobretudo, na maneira como são utilizados, 

pois é a partir da distinção entre os recursos e a forma como são utilizados que 

está a origem da singularidade das empresas (PENROSE, 1959). Um aumento 

na lucratividade das empresas pode ser mais bem explicado por seus recursos 

do que por sua posição de mercado (RIBEIRO; ROSSETTO; VERDINELLI, 

2011, p. 176).  

 Para indicar que os desempenhos variam entre as empresas, devido às 

diferenças nos recursos que estas apresentam, a estrutura da indústria é vista 

como resultado da eficiência, em vez de poder de mercado, ou seja, a 

singularidade das empresas está na distinção entre os recursos e a forma 

como são utilizados (BRAHMA; CHAKRABORTY, 2011). Por isso, os recursos 

que você tem para a realização de todo o processo da empresa, de terceiros 

ou não, podem influenciar na qualidade do produto/serviço, produtividade e nos 

resultados da empresa. 

 A principal contribuição da RBV para os gestores que a praticam é a 

vantagem competitiva sustentável. Isso não significa, necessariamente, ter o 

resultado de operar em um ambiente de alta oportunidade e de baixa ameaça, 

mas também depende da existência e exploração dos recursos da empresa e 

capacidades. Estes são valiosos, raros e caros para imitar (BARNEY, 1995). 

Como resultado, pode ser utilizado pelos gestores para avaliar os pontos fortes 

e fracos de uma empresa na elaboração de estratégias.  

A teoria sofre crítica, pois os recursos valiosos são definidos como 

aqueles que aumentam a eficiência e/ou eficácia da empresa, e a vantagem 

competitiva é, por sua vez, definida como a obtenção de aumento da eficiência 

e/ou eficácia (BRAHMA; CHAKRABORTY, 2011). Nota-se uma redundância 

nesse aspecto. 

 Com base nesta teoria pode-se entender o porquê de algumas 

empresas terem medo ou receio de terceirizar algum produto ou serviço, pois, 

por meio da terceirização, podem ser divulgadas informações, conhecimentos, 

competências sigilosas da empresa e que são usadas como fontes estratégicas 

para ganho de competitividade em relação ao mercado. Por exemplo: o nome 

de um fornecedor, uma nova matéria-prima, um potencial novo cliente, entre 

outros. 
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No Quadro 3 apresenta-se a relação das teorias com a terceirização, 

foco deste trabalho. 

 
Quadro 3 – Relação das teorias com a terceirização. 

Teoria Relação Autores 

Competências 
Essenciais 

Com a terceirização, pode-se focar e 
concentrar seus esforços na 
atividade principal da empresa, 
gerando maior flexibilidade para 
adaptações mais rápidas para o 
mercado. 

PRAHALAD; HAMEL, 1990 – 
LEONARD-BARTON, 1995 - 
DAVENPORT; PRUSAK, 1998 
– SÁ; BOMTEMPO; QUENTAL, 
1998 – PRADO; TAKAOKA, 
2002 - FLEURY; FLEURY, 
2003 – GOTTSCHALK; SOLLI-
SAETHER, 2005 - BUSI; 
MCLVOR, 2008. 

Custo da 
Transação 

A empresa tem o objetivo de diminuir 
os custos de determinado processo 
de negociação, sendo a 
terceirização uma importante 
ferramenta para tal, uma vez que se 
tende a contratar uma empresa que 
se especializou em determinada 
atividade com um custo menor, além 
de transferir responsabilidades das 
relações trabalhistas. 

WILLIAMSON, 1975; 1985 
1991; 1993; 1998 – CLARO; 
SANTOS, 1998 - POPPO; 
ZENGER, 1998 – ADLER, 1998 
- SÁ; BOMTEMPO; QUENTAL, 
1998 – GROVER; TENG; 
CHEON, 1998 – DWYER; KIM, 
2003 – BARNEY; HESTERLY, 
2004 – POHLMANN; AGUIAR; 
BERTOLUCCI; MARTINS, 2004 
- GOTTSCHALK; SOLLI-
SAETHER, 2005 – BUSI; 
MCLVOR, 2008 - MARCELINO; 
CAVALCANTE, 2012. 

Teoria da 
Agência 

Apresenta que, nas relações entre 
dois ou mais indivíduos, no processo 
de terceirização de algum produto ou 
serviço, podem existir interesses 
particulares do agente envolvido, 
como nos casos em que existe a 
relação do número de subordinados 
e o bônus, ou questões de 
autoestima, poder, ego, entre outros. 

JENSEN; MECKLING, 1976 - 
BARNEY; HESTERLY, 1990; – 
GROVER; TENG; CHEON, 
1998  – HENDRIKSEN; VAN 
BREDA, 1999 – BRISOLA, 
2004 - GOTTSCHALK; SOLLI-
SAETHER, 2005 -  BUSI; 
MCLVOR, 2008. 

RBV 

A teoria diz que o resultado da 
empresa está ligado aos recursos 
que esta apresenta e não ao 
mercado. Dessa forma, o produto ou 
serviço pode ser terceirizado. Desde 
que bem geridos, estes recursos 
serão o diferencial em relação ao 
mercado e determinará os 
resultados da organização. Nestes 
casos também existe o receio em 
terceirizar, pois podem ser 
divulgadas informações, 
conhecimentos e competências 
sigilosas da empresa e que servem 
como fontes estratégicas para ganho 
de competitividade em relação aos 
concorrentes. 

PENROSE, 1959 – BARNEY, 
1995 – GROVER; TENG; 
CHEON, 1998 - 
GOTTSCHALK; SOLLI-
SAETHER, 2005 -  BUSI; 
MCLVOR, 2008 - BRAHMA; 
CHAKRABORTY, 2011 –
RIBEIRO; ROSSETTO; 
VERDINELLI, 2011. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 
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Neste capítulo foram abordadas as teorias econômicas e sua relação 

com a terceirização, que se verifica depois por meio de survey. Esta relação da 

terceirização do despacho aduaneiro na cidade de São Paulo, com empresas 

importadoras e exportadoras do comércio atacadista, será abordada no 

próximo capítulo sobre comércio exterior brasileiro, e algumas atividades 

relacionadas ao despacho aduaneiro. 
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4 COMÉRCIO EXTERIOR 
 

 

As pesquisas científicas sobre importação e exportação nos últimos anos, 

têm ocupado espaços relevantes em nossa academia; desenvolvendo várias 

perspectivas teóricas (RUIZ; FARIA, 2013.) 

A parte de Comércio Exterior deste trabalho foi baseada em informações 

públicas do governo, disponíveis no site do Ministério do Desenvolvimento 

Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Secretária da Fazenda (SEFAZ), Receita 

Federal (SRF) e Secretária do Comércio Exterior (SECEX). 

 

 

4.1 HISTÓRIA 
 

 

A história do Comércio Exterior, segundo o Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio – MDIC (2013), do material produzido 

pela Secretaria de Comércio Exterior - Secex, utilizado como base para este 

capítulo, que contém a narrativa dos 200 anos das relações comerciais 

brasileiras com diversos países do mundo e que foi dividido em 20 décadas, diz 

que a corte portuguesa se estabeleceu no Brasil, em 1808. Em 28 de janeiro 

daquele ano, foi publicada a Carta Régia de Abertura dos Portos brasileiros às 

Nações Amigas. Com isso, o Brasil passou a exercer autonomia inédita sobre o 

seu próprio comércio exterior, podendo destacar os pontos seguir deste 

material. 

A terceira década do século XIX foi marcada pelo aumento da demanda 

mundial da borracha produzida na região amazônica. Entretanto, a balança 

comercial registrava sucessivos déficits, mas começando a destacar o café na 

pauta das exportações brasileiras. Nos anos de 1851 e 1860, o Brasil pela 

primeira vez, conseguiu diversificar os destinos de suas exportações, sendo o 

primeiro saldo positivo da balança comercial obtido em 1860 graças ao café, 

que naquela década correspondia a 48,8% das exportações. 
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A balança comercial brasileira registrava sucessivos saldos positivos entre 

os anos de 1881 e 1890, contribuindo para um acúmulo de capital, que parte 

era direcionada para a expansão das atividades manufatureiras. Na década de 

1891 a 1900, o comércio exterior brasileiro continuava dependente do café, que 

constituía o setor mais dinâmico da economia e respondia por mais de 60% 

das exportações brasileiras.  

Nos anos de 1901 e 1910, a região norte viveu o auge do ciclo da 

borracha e o Brasil respondia por 97% da produção mundial deste produto. Em 

1929, a quebra da bolsa de Nova York, provocou uma crise que se alastrou 

pelo mundo e atingiu a economia cafeeira brasileira. Isso coincidiu com uma 

extraordinária expansão das lavouras de café e o resultado foi uma oferta 

superior à demanda internacional, adotando-se como solução pelo governo a 

destruição dos estoques excedentes do produto.  

No período de 1951 a 1960, houve a diversificação da pauta exportadora 

brasileira e, também dos destinos dos seus produtos. A normalização das 

trocas internacionais já tinha feito com que o café voltasse a concentrar a maior 

parte das exportações nacionais, tendo os Estados Unidos como seu principal 

mercado. A participação de produtos manufaturados nas exportações 

brasileiras passou de 7% em 1965 para 30% em 1974.  

A economia brasileira conseguiu crescer de forma considerável na 

década de 1971 a 1980, devido ao milagre econômico, iniciado em 1967, que 

atingiu o seu auge neste período, com taxas de crescimento anual acima de 

11%. A participação dos produtos manufaturados na pauta exportadora 

brasileira aumentou em 47% de 1974 a 1979 e o Brasil conquistou novos 

mercados no Oriente Médio e na África.  

Nesse período, Brasil e Argentina assinaram a Ata de Buenos Aires, que 

fixou a data de 31 de dezembro de 1994 para início das atividades do Mercado 

Comum do Sul (Mercosul) e, no âmbito da  Associação Latino-americana de 

Integração (Aladi), foi firmado o Acordo de Complementação Econômica N.º 

14. Este consolidou os protocolos de natureza comercial e propôs uma redução 

tarifária a partir de 1990.  

No início da década de 1990, o Brasil implementou a abertura comercial 

com redução de tarifas de importação e reformulação dos incentivos às 

exportações. Assim, os fluxos comerciais intensificaram-se e foi criado o 
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Mercosul. Nesta década, também foi instituída a Organização Mundial de 

Comércio (OMC), organismo multilateral responsável pela regulamentação do 

comércio.  

A partir de 2000, o comércio exterior brasileiro aumentou num ritmo mais 

vigoroso. O crescimento econômico mundial, o aumento dos preços 

internacionais de produtos básicos, a diversificação dos mercados 

importadores e a maior produtividade da indústria nacional foram fatores que 

favoreceram o dinamismo das exportações brasileiras. Estas passaram a 

atingir sucessivos recordes. 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

– MDIC (2013), no relatório da balança comercial brasileira, dos dados 

consolidados de 2012, o comércio exterior brasileiro registrou corrente de 

comércio de US$ 465,7 bilhões, com retração de 3,4% sobre 2011, quando 

atingiu US$ 482,3 bilhões. As exportações encerraram com valor de US$ 242,6 

bilhões e as importações, com US$ 223,1 bilhões. Em relação a 2011, as 

exportações apresentaram retração de 5,3%, e as importações, de 1,4%. A 

diminuição da receita de exportação se deve à queda de 4,9% do índice de 

preços, devido ao recuo das cotações de commodities, principalmente de 

minério de ferro, em razão do menor dinamismo das economias avançadas. 

Em volume, as exportações brasileiras mantiveram-se praticamente no mesmo 

patamar de 2011, com redução de somente 0,3%.  

O saldo comercial atingiu US$ 19,4 bilhões, significando queda de 34,8% 

sobre o consignado no ano anterior, de US$ 29,8 bilhões. Na comparação com 

2011, as vendas de produtos básicos recuaram 7,4%, as de 

semimanufaturados, 8,3% e os manufaturados, 1,7%. O grupo de produtos 

industrializados respondeu por 51,0% do total exportado pelo Brasil em 2012.  

Do lado da importação, as compras de matérias-primas e intermediários 

representaram 44,7% da pauta total, e as de bens de capital, 21,8%, 

demonstrando que a pauta brasileira de importação é fortemente vinculada a 

bens direcionados à atividade produtiva. As importações de bens de consumo 

representaram 17,6% e as de combustíveis e lubrificantes, 15,8%. Sobre 2011, 

destaque para a categoria de bens de capital que apresentou crescimento de 

1,5%. As demais apresentaram as seguintes reduções: combustíveis e 
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lubrificantes (-2,4%), matérias-primas e intermediários (-2,2%) e bens de 

consumo (-1,8%).  

Nos principais mercados de destino, houve crescimento nas vendas para 

os Estados Unidos (aumentaram 3,5%), garantindo ao país a posição de 

segundo maior comprador individual de produtos brasileiros em 2012, atrás 

apenas da China, que registrou queda de 7,0%.  

Pode-se perceber, de acordo com o histórico descrito, que a globalização 

está cada vez mais forte e trazendo um aumento significativo para o comércio 

exterior brasileiro, além de estar na pauta da economia, pela relação direta com 

a balança comercial. Toda entrada ou saída de mercadoria do país necessita 

de desembaraço aduaneiro, que deve ser feito por despachante devidamente 

registrado junto a Receita Federal e que será abordado no próximo tópico 

deste trabalho. 

 

 

4.2 DESPACHANTE ADUANEIRO   
 

 

De acordo com a Receita Federal (2013), o despachante aduaneiro e 

seus ajudantes podem praticar, em nome dos seus representados, os atos 

relacionados com o despacho aduaneiro de bens ou mercadorias, inclusive 

bagagem de viajante , transportados por qualquer via, na importação ou na 

exportação, sendo sua principal função a formulação da declaração aduaneira 

de importação (DI) ou exportação (RE), que é a proposição da destinação a ser 

dada aos bens submetidos ao controle aduaneiro, indicando o regime 

aduaneiro a aplicar às mercadorias e comunicando os elementos exigidos pela 

Aduana para aplicação desse regime.  

É realizada na presença do importador ou de seu representante, nesse 

caso, o despachante aduaneiro, a verificação da mercadoria, para sua 

identificação ou quantificação, quando necessária, exceto em casos 

excepcionais, podendo o despachante recebê-la após o seu desembaraço.  

O responsável legal pela pessoa jurídica deve primeiramente, credenciar 

o despachante aduaneiro junto a Secretaria da Receita Federal, para que 

possa atuar como representante de sua empresa para a prática dos atos 

http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/Viajantes/BagagemDesacompanhada.htm
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relacionados com o despacho aduaneiro. Este credenciamento deve habilitar o 

profissional no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), abordado 

no próximo capítulo. 

 

 

4.3 SISCOMEX 
 

 

O Sistema Integrado de Comércio Exterior, conhecido como Siscomex, é 

um instrumento administrativo que integra as atividades de registro, 

acompanhamento e controle das operações de comércio exterior. Constituiu 

extraordinário avanço ao informatizar os controles existentes. Estes eram 

realizados por meio de declarações em papel, carimbos e assinaturas. Inovou 

também ao criar um fluxo único de informações, em que todos os 

intervenientes, públicos e privados, registram informações, declarações em 

sucessivas etapas, conforme fluxograma estabelecido, uniformizando assim os 

procedimentos. Não é possível, por exemplo, prestar uma informação a um 

órgão, e prestar outra, diferente, a outro. 

Segundo a Receita Federal (2013), o Siscomex Importação entrou em 

funcionamento em 1º de janeiro de 1997 e em agosto de 2012 entrou em 

produção o Siscomex Importação Web, trazendo uma série de funcionalidades 

e facilidades da nova plataforma. No entanto, neste momento, apenas as 

Declarações de Importação do tipo Consumo, as quais representam quase 

90% do total das declarações registradas anualmente, migrou para esta nova 

plataforma. 

Os órgãos governamentais intervenientes no Siscomex classificam-se, de 

acordo com a Receita Federal, como: 

 

- Gestores: responsáveis pela administração, manutenção e 

aprimoramento do sistema dentro de suas respectivas áreas de competência, 

sendo elas: a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, responsável pelas 

áreas aduaneira e tributária; a Secretaria de Comércio Exterior - SECEX, 

responsável pela área administrativa; e o Banco Central do Brasil - BACEN, 

responsável pelas áreas financeira e cambial. 
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- Anuentes: responsáveis pela autorização do processo de 

importação/exportação na etapa administrativa/comercial de determinados 

bens, como por exemplo: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

Ministério da Saúde e Ibama, entre outros. 

 

Os módulos do Siscomex têm como principais usuários a Aduana, o        

Secex, o Bacen e anuentes, que atuam no controle administrativo e cambial; o 

Importador e o Depositário, que é responsável pelo Recinto Alfandegado (RA), 

fiel depositário das cargas sob controle aduaneiro; e o Transportador, que 

transporta as cargas do percurso internacional e/ou transporta em trânsito 

aduaneiro. 

O Siscomex integra as atividades de registro, acompanhamento e 

controle das operações de comércio exterior no Brasil. Mediante fluxo único e 

computadorizado de informações, as operações de exportação e importação 

são registradas e, em seguida, analisadas em tempo real pelos órgãos 

gestores do sistema, que são a Secretaria da Receita Federal (SRF), a 

Secretaria de Comércio Exterior (Secex) e o Banco Central do Brasil (Bacen).  

Os atos legais, regulamentares e administrativos que alteram, 

complementam ou produzem efeitos sobre a legislação de comércio exterior 

vigente, são implementados no Siscomex concomitantemente à sua entrada 

em vigor no país. Dessa forma, o Siscomex permite tanto aos órgãos gestores 

quanto aos demais órgãos e entidades de governo que intervêm no comércio 

exterior, como anuentes de algumas operações, acompanhar, controlar e, 

também interferir no processo de saída de produtos do país (exportação) ou na 

sua entrada (importação).  

Para registro das operações de comércio exterior no Siscomex, em razão 

da natureza da operação, da mercadoria e/ou da qualidade do exportador ou 

importador, podem-se utilizar as declarações de exportação e importação 

comum (DE e DI) ou simplificada (DSE e DSI).  

Toda esta integração e mudança rápida de leis e procedimentos no 

comércio exterior torna importante o papel do despachante aduaneiro nos 

procedimentos brasileiros. Muitas empresas avaliam entre fazer dentro ou fora 

da organização este tipo de atividade, para ganhar maior agilidade, 
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confiabilidade e rapidez a todo o processo, evitando multas e cobranças por 

erros ou omissões. 

Toda empresa que deseja operar no comércio exterior deve providenciar 

sua habilitação junto a Secretaria da Receita Federal (SRF), conforme 

apresentado no próximo tópico. 

 

 

4.4 HABILITAÇÃO 
 

 

Em regra geral, o despacho aduaneiro deve ser processado no sistema 

descrito no tópico 4.3. Entretanto, para que seja efetuada uma exportação ou 

importação de mercadorias, seja simplificada ou comum, o interessado deve 

primeiramente providenciar, na Secretaria da Receita Federal (SRF), sua 

habilitação, para operação no sistema e o credenciamento de seus 

representantes para a prática de atividades relacionadas ao despacho 

aduaneiro.  

Esse procedimento pode ocorrer em duas modalidades, basicamente, 

conforme estabelecido pela Receita Federal. A Limitada, que apresenta o 

Limite operacional de 150mil dólares nas importações, no período retroativo de 

6 meses, ou a ilimitada, que é liberado de acordo com a capacidade da 

empresa, mediante os documentos apresentados por ela. As operações de 

courier são dispensadas do procedimento de habilitação, por exemplo. 

As operações de importação, exportação, trânsito aduaneiro e internação 

da Zona Franca de Manaus depende de análise prévia da SRF, das 

informações cadastrais e fiscais da empresa. Desta forma, a SRF efetua a 

habilitação do seu responsável legal, que pode ser dirigente, diretor, sócio-

gerente e depois esta pessoa poderá credenciar no Siscomex as pessoas 

físicas que atuarão como representantes da empresa para a prática dos atos 

relacionados com o despacho aduaneiro, ou seja, farão os tramites para a 

importação ou exportação da mercadoria. 

Conforme determina o art. 4º do Decreto n o 646 de 9 setembro de 1992, 

disponível no site da Receita Federal, o interessado, pessoa física ou jurídica, 

somente pode exercer atividades relacionadas com o despacho aduaneiro:  
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I - por intermédio do despachante aduaneiro ;  

II - pessoalmente, se pessoa física;  

III - se pessoa jurídica, também mediante:  

- dirigente;  

- empregado;  

- empregado de empresa coligada ou controlada, tal como definido 

em lei;  

- funcionário ou servidor especificamente designado, no caso de 

órgão da administração pública, missão diplomática ou representação de 

organização internacional.  

 

Somente estas pessoas podem ser credenciadas como representantes 

do interessado para atuar em seu nome no Siscomex, atendendo as exigências 

para importação ou exportação. O despacho aduaneiro tem por finalidade 

verificar a exatidão dos dados declarados pela empresa em relação à 

mercadoria a ser exportada ou importada, atendendo à legislação vigente, com 

vistas ao desembaraço. Com o desembaraço é autorizada a saída ou entrada 

da mercadoria no país.  

São calculados os tributos, de acordo com as informações prestadas, 

efetuados os controles administrativos e o controle cambial das operações de 

comércio exterior, que será aprofundado no tópico 4.7 deste trabalho. A maioria 

das mercadorias é submetida ao despacho aduaneiro comum. 

Perante a lei, é neste momento da habilitação que se define quem 

representará a empresa para as operações de comércio exterior, ou seja, neste 

momento a organização decide se fará este trabalho ou se passará o mesmo 

para um terceiro. 

Nos próximos dois itens, serão abordadas a exportação, que trata da 

venda de mercadoria do Brasil para outros países, que gera entrada de divisas 

no país e mais empregos, em vista da maior produtividade da empresa para 

atender a este novo mercado; e a importação, que trata da compra de 

mercadoria estrangeira, que ajuda no controle da inflação e na quebra de 

monopólios no país. 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/procaduexpimp/DespachanteAdu.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/procaduexpimp/ContrAdmin.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/procaduexpimp/ControleCambial.htm
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4.4.1 Exportação 
 

 

O despacho aduaneiro de exportação feito no Siscomex possui algumas 

etapas a serem executadas pelo exportador, pelo depositário, pela fiscalização 

aduaneira e pelo transportador, conforme mencionado pela Receita Federal 

(2013) em seu site. 

 

Em linhas gerais, cabe: 

- ao exportador o registro da Declaração de Exportação (DE) ou Declaração 

Simplificada de Exportação (DSE) no sistema; 

- ao depositário a confirmação de que a carga a ser desembaraçada 

encontra-se em seus armazéns; 

- à fiscalização aduaneira a recepção dos documentos, a conferência 

aduaneira, o início e conclusão do trânsito aduaneiro; 

- ao transportador a informação referente à carga efetivamente embarcada 

com destino ao exterior. 

 

Tirando as exceções estabelecidas na legislação específica, toda 

mercadoria destinada ao exterior, inclusive a reexportada, está sujeita ao 

despacho aduaneiro. Em geral, o despacho de exportação será processado por 

meio de Declaração de Exportação (DE) ou Declaração Simplificada de 

Exportação (DSE), registrada no Sistema Integrado de Comércio Exterior 

(Siscomex), tendo a si vinculados um ou mais Registros de Exportação (RE).  

 
 
4.4.2 Importação 
 

 

A importação é definida como toda compra de mercadoria no exterior, ou 

seja, importada a título definitivo ou não, sujeita ou não ao pagamento do 

imposto de importação, deverá ser submetida a despacho aduaneiro, com base 

em declaração apresentada à unidade aduaneira (RECEITA FEDERAL, 2013). 
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Poderá este procedimento ser efetuado em zona primária ou em zona 

secundária, local este que será abordado em maior profundidade no tópico 4.6, 

sendo iniciado o despacho na data do registro da declaração de importação 

(DI), que ocorrerá o débito em conta dos impostos, exceto o ICMS. A 

numeração do registro da declaração de importação (DI) é gerada 

automaticamente, por meio do Siscomex.  

Cabe ao transportador marítimo internacional, prestar à RFB 

informações sobre o veículo e as cargas, nacionais, estrangeiras e de 

passagem, nele transportadas, para cada escala da embarcação em porto 

alfandegado, através do módulo Siscomex Carga, quando modal for marítimo. 

Quando o modal for aéreo, o manifesto eletrônico deverá ser informado no 

sistema chamado de Mantra, sendo de responsabilidade do depositário, 

informar à RFB, sobre a disponibilidade da carga recolhida sob sua custódia. 

Assim como é de responsabilidade do importador o registro da DI ou DSI no 

Siscomex, ficando a fiscalização aduaneira responsável pela conferência 

aduaneira e o desembaraço.  

 

De acordo com a Receita Federal (2013), o despacho de importação deverá 

ser iniciado: 

- até noventa dias da descarga, se a mercadoria estiver em recinto 

alfandegado de zona primária; 

- até quarenta e cinco dias após esgotar-se o prazo de permanência da 

mercadoria em recinto alfandegado de zona secundária; e 

- até noventa dias, contados do recebimento do aviso de chegada da 

remessa postal.  

 

Nas importações de produtos sujeitos a selos de controle, de algum órgão 

anuente, o importador terá o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de 

fornecimento do selo de controle, para efetuar o registro da correspondente 

declaração de importação (DI), podendo ser prorrogado por uma única vez por 

igual período, mediante requerimento apresentado pelo importador, 

acompanhado das respectivas justificativas.  
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Para toda importação (compra) ou exportação (venda) de mercadoria ocorre 

a parametrização do processo para desembaraço aduaneiro, conforme descrito 

no próximo tópico. 

 

 

4.5 PARAMETRIZAÇÃO 
 

 

O sistema Siscomex, seleciona as Declarações de Importação (DI) e os 

Registros de exportações (RE) registrados para um dos seguintes canais de 

conferência aduaneira. 

 

- Verde, pelo qual o sistema registra o desembaraço aduaneiro da 

mercadoria, dispensando o exame documental e a verificação física da 

mercadoria. A DI ou RE, selecionada para esse canal verde, poderá ser objeto 

de conferência física ou documental, quando forem identificados elementos 

indiciários de irregularidade na importação ou exportação, pelo AFRFB 

responsável por essa atividade. 

 

- Amarelo (importação) ou Laranja (exportação), deverá ser realizado o 

exame documental e se não constatada irregularidade, efetuado o 

desembaraço aduaneiro, dispensando a verificação física da mercadoria. Na 

hipótese de descrição incompleta de mercadoria na DI ou RE, que exija 

verificação para perfeita identificação da mercadoria, com intuito de confirmar a 

correção da classificação fiscal de origem declarada, o AFRFB pode 

condicionar a conclusão do exame documental à verificação física da 

mercadoria. 

 

 - Vermelho, pelo qual a mercadoria somente é desembaraçada após a 

realização do exame documental e da verificação física da mercadoria. 

 

 - Cinza, na importação, pelo qual deve ser realizado o exame documental, 

a verificação física da mercadoria e a aplicação de procedimento especial de 

controle aduaneiro, para verificar indícios de fraude, inclusive no que se refere 
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ao preço declarado da mercadoria, ou seja, mercadoria suspeita de 

subfaturamento. 

 

Neste momento, é muito importante a expertise da pessoa responsável 

pelo desembaraço aduaneiro, independente de ser empregado da organização 

ou de uma empresa terceira, pois após a parametrização começam os 

procedimentos, de acordo com o canal parametrizado, para realizar, o mais 

breve possível, a liberação da mercadoria e, dessa forma, economizar em 

armazenagem, por exemplo. 

 O conhecimento deste profissional também pode delinear o melhor local 

para a realização do despacho aduaneiro, conforme procedimentos abordados 

no próximo tópico. 

 

 

4.6 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO DESPACHO ADUANEIRO 
 

 

De acordo com a Receita Federal do Brasil (2013), o controle aduaneiro 

apresenta três vertentes principais. São elas: o controle das mercadorias, os 

veículos que transportam estas mercadorias e os locais por onde elas transitam 

ou ficam armazenadas. Com relação aos locais, uma das formas utilizadas 

para exercer este controle é a restrição de locais por onde as mercadorias 

importadas ou a serem exportadas podem transitar ou ficar armazenadas, ou 

seja, as zonas alfandegadas. 

Para fins de controle aduaneiro, o território nacional é dividido em zona 

primária, que é constituída pelos portos, aeroportos e pontos de fronteira 

alfandegados, ou seja, local de entrada ou saída da mercadoria do país e a 

zona secundária, é o restante do território nacional alfandegado, como por 

exemplo, o porto seco ou estação aduaneira interior (EADI). O alfandegamento 

desses locais é formalizado por meio de ato declaratório de competência da 

RFB, e autoriza que nesses lugares possam: 

 

I - estacionar ou transitar veículos procedentes do exterior ou a ele 

destinados; 
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II - ser efetuadas operações de carga, descarga, armazenagem ou 

passagem de mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas; e 

III - embarcar, desembarcar ou transitar viajantes procedentes do exterior 

ou a ele destinados.  

 

Somente nos portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados pode-

se efetuar a entrada (importação) ou a saída (exportação) de mercadorias 

procedentes ou destinadas ao exterior. Os recintos onde as mercadorias 

importadas podem ficar, aguardando o despacho aduaneiro, têm que ser 

alfandegados. Estes são assim declarados pela autoridade aduaneira 

competente, como zona primária (portos, aeroportos, e pontos de fronteira 

alfandegados) ou na zona secundária (portos secos e armazéns de 

encomendas postais internacionais), sobre o controle aduaneiro, podem 

ocorrer movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de: 

 

I - mercadorias procedentes do exterior, ou a ele destinadas, inclusive sob 

regime aduaneiro especial; 

II - bagagem de viajantes procedentes do exterior, ou a ele destinados;  

III - remessas postais internacionais. 

 

O deslocamento de mercadorias da unidade de entrada, ou seja, zona 

primária, para algum outro recinto alfandegado, onde ocorrerá o despacho 

aduaneiro, é realizado mediante o regime especial de trânsito aduaneiro, sem 

qualquer contato com a mercadoria durante esta movimentação, ou seja, feita 

em container ou carro credenciado e lacrado da origem até o destino. 

O local de desembaraço aduaneiro torna-se um fator importante nos 

custos finais da importação e/ou exportação, por isso deve ser analisado, 

utilizando-se do conhecimento de mercado para a tomada de decisão, pois se 

sabe que a zona primária é mais cara do que a zona secundária, além de 

termos picos de demanda em alguns armazéns e a sazonalidade, sem falar na 

localização dos órgãos anuentes. Com essa análise facilita-se a chegada e a 

saída da mercadoria do local, de forma mais eficiente e eficaz, ganhando-se 

tempo e reduzindo-se custos. 
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Para a concretização da importação ou exportação da mercadoria existe o 

pagamento da mercadoria, que por se tratar de países com moedas diferentes, 

existe a exigência de fechamento de câmbio, conforme abordado no tópico a 

seguir. 

 

 

4.7 CÂMBIO 
 

 

Em toda economia aberta ocorre o comércio internacional. Porém, cada 

país tem sua própria moeda e é necessária uma moeda comum para realizar 

as trocas (OLIVO, 2013). 

No Brasil, não é permitido o livre curso de nenhuma moeda estrangeira, 

isto é, as pessoas físicas ou jurídicas só podem comprar ou vender moedas 

estrangeiras nos estabelecimentos legalmente autorizados pelo Banco Central 

do Brasil (BACEN, 2013).  

A entrada e/ou a saída de moeda estrangeira correspondente ao 

recebimento das exportações e ao pagamento das importações, devem ser 

efetuados mediante a celebração e liquidação de contrato de câmbio em banco 

autorizado a operar no mercado cambial.  

Internacionalmente nas negociações é utilizado o dólar americano (US$), 

o euro (EUR) e o iene (JPY), que são as moedas das maiores e mais estáveis 

economias do mundo, escolhidas por uma questão de credibilidade (OLIVO, 

2013). 

O Contrato de Câmbio é o instrumento firmado entre o vendedor e o 

comprador de moeda estrangeira, no qual se definem as características 

completas da operação de câmbio e as condições, ou seja, valor em moeda 

nacional, taxa de câmbio, valor em moeda estrangeira, dados de ambas as 

partes, cujos dados são registrados no Sistema de Informações do Banco 

Central do Brasil (Sisbacen), podendo ser celebrado previamente ou 

posteriormente ao embarque das mercadorias. 

Na exportação, a liquidação do contrato se dá mediante a entrega da 

moeda estrangeira ou do documento que a represente ao banco com o qual 

tenha sido celebrado o contrato de câmbio. Assim, o recebimento em moeda 

http://www.bcb.gov.br/
http://www.bcb.gov.br/
http://www.bcb.gov.br/
http://www.bcb.gov.br/
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nacional decorrente da exportação deve ocorrer mediante crédito do 

correspondente contravalor em conta titulada pelo comprador em seu nome.  

No caso de importação, o pagamento deve ser processado em 

consonância com os dados constantes na DI registrada no Siscomex ou na 

documentação da operação comercial, como por exemplo, a proforma invoice, 

no caso de pagamento do exportador antes da declaração de importação (DI), 

sendo que o contravalor em moeda nacional deve ser levado a débito da conta 

do importador.  

Sujeitam-se, também, a registro no Bacen, por meio do módulo Registro 

de Operação Financeira (ROF) do Sisbacen, todas as importações de 

mercadorias (inclusive arrendamento mercantil externo "leasing", arrendamento 

simples e aluguel de equipamentos), com prazo de pagamento superior a 360 

(trezentos e sessenta) dias e as importações de bens, sem cobertura cambial, 

destinados à integralização de capital da empresa (Receita Federal, 2013).  

Sendo assim, o despachante aduaneiro deve informar a operação de 

câmbio nos documentos de importação ou exportação, uma vez que não é 

permitido o livre curso da moeda estrangeira. Ou seja, cada contrato de câmbio 

efetuado deve ter sua vinculação com alguma importação/exportação, se não, 

pode incorrer em multa ou até mesmo uma investigação por suposta evasão de 

divisas. 

No próximo capítulo será apresentada a metodologia utilizada nesta 

pesquisa, para a verificação da relação entre as teorias econômicas abordadas 

e a terceirização do despacho aduaneiro. 
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5 METODOLOGIA 
 
 

Além da pesquisa bibliográfica desenvolvida, a pesquisa caracteriza-se 

por ser um estudo empírico, exploratório e quantitativo. Exploratória, pois visa a 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 

explícito ou a construir hipóteses (GIL, 1999). Como o nome sugere, a 

pesquisa exploratória procura explorar um problema ou uma situação para 

prover critérios e compreensão. Segundo Malhotra (2001), o objetivo principal é 

possibilitar a compreensão do problema enfrentado pelo pesquisador.  

Empírico, pois é uma análise baseada em conhecimentos práticos 

devidos à experiência alcançada pelos sujeitos da pesquisa (gestores da 

terceirização do serviço de despacho aduaneiro). As pesquisas são 

subdivididas, na literatura científica, em dois tipos: quantitativas e qualitativas, 

chamadas coletivamente de pesquisa empírica. Neste trabalho foi adotada a 

pesquisa quantitativa, que apresenta ênfase na comparação de resultados, que 

normalmente se mostra apropriada quando existe a possibilidade de medidas 

quantificáveis de variáveis e inferências a partir de amostras de uma 

população. Esse tipo de pesquisa usa medidas numéricas para testar 

constructos científicos e hipóteses, ou busca padrões numéricos relacionados a 

conceitos cotidianos. 

 
A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada 
pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser 
compreendida com base na análise de dados brutos, 
recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e 
neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem 
matemática para descrever as causas de um fenômeno, as 
relações entre variáveis, etc. (FONSECA, 2002, p. 20). 

 
Com auxilio do software SPSS - Statistical Package for the Social 

Sciences realizou-se o teste ANOVA e possíveis complementações por meio 

do Teste de Dunnett T3 e do Teste de Tukey para análise dos dados obtidos 

através do questionário aplicado e constante no Apêndice A deste trabalho. 

No próximo tópico serão descritas as etapas do processo investigativo 
adotadas neste trabalho. 
 

 



49 

 

5.1 ETAPAS DO PROCESSO INVESTIGATIVO 
 

 

O conjunto de etapas tem por objetivo apresentar como foi construído o 

conhecimento ao longo desta pesquisa, sendo a primeira etapa a exploração 

dos temas relacionados à terceirização. Nesse momento, surgiu o interesse em 

investigar com maior profundidade os motivos que levam as empresas a 

terceirizarem o despacho aduaneiro, sendo este uma parte integrante do 

comércio exterior de qualquer empresa. 

A segunda etapa destinou-se a uma revisão bibliográfica, abrangendo 

autores, livros e periódicos sobre terceirização e as teorias que são utilizadas 

nos estudos para justificar a terceirização em outras áreas. Realizou-se um 

levantamento de periódicos em âmbito nacional com o intuito de verificar como 

estão distribuídos os estudos sobre a terceirização no Brasil.  

Na terceira etapa, apresenta-se a transformação das proposições em 

medidas operacionais. Isso possibilita a coleta de dados, com definição e 

adequação do instrumento de pesquisa, conforme as necessidades de 

investigação e aplicação do questionário, tendo na pergunta de número 8 do 

questionário a divisão entre os níveis de terceirização, que são os 

respondentes que terceirizam totalmente, parcialmente ou não terceirizam o 

despacho aduaneiro. 

Na quarta e última etapa, as evidências coletadas foram analisadas a fim 

de trazer o desenvolvimento das conclusões com base na amostra pesquisada. 

Isso permitiu a elaboração das conclusões sobre as proposições, apontando 

possíveis sugestões para estudos futuros. 

 

 

5.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 
 

 

A população da pesquisa abrangeu as empresas do setor de comércio 

atacadista da cidade de São Paulo que, segundo a Secretaria de Transportes 

Metropolitanos - STM (2010, p. 1) é o lugar onde se concentram as sedes das 

grandes empresas e a maior parte dos centros de pesquisas e produtores de 
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informação existentes no território brasileiro. Sem falar que São Paulo está 

localizado próximo ao principal porto do Brasil e da América do Sul, o porto de 

Santos. 

Desta forma, nota-se a expressiva representatividade das organizações 

da região em relação às demais existentes no país, justificando assim a 

delimitação do estudo em questão por esta região. 

Buscaram-se como respondentes profissionais da área de comércio 

exterior, ocupando cargos de chefia, coordenação ou liderança, sendo 

responsáveis pela tomada de decisão da terceirização do despacho aduaneiro 

e pela gestão da terceirização dos serviços da organização pesquisada. 

Independente da posição hierárquica dessas pessoas, elas deveriam participar 

ou ter participado da fase de planejamento, contratação e gestão dos serviços 

de despacho aduaneiro e deveriam também apresentar visão abrangente dos 

serviços referentes ao comércio exterior. O resultado do perfil dos 

respondentes alcançados será apresentado no capítulo 6 deste trabalho. 

Embora haja o reconhecimento de que para tratar de temas complexos 

como o proposto nesta pesquisa, o método da entrevista seja melhor do que o 

questionário (SELLTIZ et al., 1975), uma vez que permite ao entrevistado 

repetir e reformular as questões para garantir melhor entendimento e, também 

para esclarecer mais precisamente o significado de uma resposta, a opção pela 

segunda alternativa ocorreu pelas seguintes razões indicadas também por 

Cristofoli (2011) em seu trabalho: 

- Número de material extremamente reduzido que trata do tema desta 

pesquisa; 

- Busca pelas relações entre diversos tipos de variáveis; 

- Uso de entrevistas pessoais em profundidade, com a amostra 

selecionada, exigiria recursos financeiros e tempo disponíveis do autor. 

As dificuldades de custo e prazo associados a esta pesquisa impuseram a 

adoção de uma amostra considerada como não probabilística que, segundo 

Hair Jr. et. al. (2009, p. 246), não é necessariamente feita com o objetivo de ser 

estatisticamente representativa da população. Dentro da amostra não 

probabilística, foi utilizada, também, a amostragem por conveniência, que 

segundo Hair Jr. et. al. (2009, p. 247) envolve seleção de itens da amostra que 
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estejam mais disponíveis para tornar-se parte do estudo, oferecendo dessa 

forma as informações necessárias. 

Com base nas informações do mailing adquirido de empresa 

especializada em marketing direto, com bases segmentadas, com dados das 

empresas importadoras e exportadoras da cidade de São Paulo, com um total 

de 980 empresas. 

Deste mailing foram selecionadas 385 empresas da cidade de São Paulo, 

compreendidas no CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 

na divisão de número 46 (Comércio atacado, exceto veículos automotores e 

motocicletas). Desta forma, obtiveram-se as respostas para levantamento dos 

dados e para as hipóteses levantadas neste trabalho. 

No próximo tópico descreve-se o instrumento de coleta desses dados na 

amostra definida. 

 

 

5.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

 

Os dados coletados são do tipo primário, que segundo Mattar (1999) são 

aqueles que não foram anteriormente coletados, estando de posse dos 

pesquisadores, e cuja coleta tem o propósito de atender às necessidades da 

pesquisa em questão. A vantagem deste instrumento está no custo de 

aplicação e na uniformidade de mensuração (CRISTOFOLI, 2011). Malhotra 

(2001), também aponta o questionário como a melhor forma de coletar 

informações de um grande número de respondentes. Como instrumento de 

coleta de dados nesta pesquisa, foi adotado um questionário com perguntas 

fechadas, disponibilizado na ferramenta Google docs. 

Foi utilizado o critério de número de empregados do IBGE e SEBRAE 

como critério de classificação do porte das empresas, para fins desta pesquisa, 

conforme Quadro 4. 
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Quadro 4 - Porte da empresa por número de empregados 

Porte Indústria Comércio e Serviço 
Micro Até 19 Até 9 
Pequena De 20 a 99 De 10 a 49 
Média De 100 a 499 De 50 a 99 
Grande Mais de 500 Mais de 100 
Fonte: SEBRAE-SC (2013) 

 

Desta forma, foi adotado o número de funcionários do comércio e 

serviço para classificação do porte das empresas pesquisadas, sendo estes do 

comércio atacadista, compreendidos no número 46 do CNAE. 

As perguntas do questionário deste trabalho sobre a Teoria de 

Competências Essenciais, Teoria do Custo de Transação, Teoria da Agência e 

a Teoria do Resource Based View (RBV) foram adaptadas a partir dos 

questionários dos trabalhos de Bandeira (2009) e Bergamaschi (2004) que 

também foram utilizados como base para o questionário do trabalho de Mozzini 

(2011). Além dos trabalhos usados para definição das teorias econômicas 

deste trabalho, como Grover, Teng e Cheon (1998); Prado e Takaoka (2002), 

Gottschalk e Solli-Saether (2005) e Busi e Mclvor (2008). 

As questões 10, 11 e 14 foram adaptadas do trabalho de Bandeira 

(2009) para o contexto deste trabalho, já as questões de 15, 19, 22 e 23 foram 

adaptadas do trabalho de Bergamaschi (2004), sendo o resultado desta 

adaptação apresentado no questionário encontrado no APÊNDICE A deste 

trabalho. 

 O questionário utilizado é composto por perguntas fechadas, divididas 

em três partes, sendo o primeiro bloco, para caracterização do respondente e o 

segundo bloco de perguntas para identificação do perfil da empresa em que o 

entrevistado trabalha atualmente. Por fim, o terceiro bloco de perguntas é para 

a verificação das teorias econômicas que levam a terceirização do despacho 

aduaneiro segundo as teorias levantadas ao longo deste trabalho, conforme 

Quadro 5. 
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Quadro 5 - Relação da teoria e as perguntas do questionário 

Teoria Estudada Perguntas do Questionário 
Competências Essenciais 10, 14, 18 e 22 

Custo de transação 11, 15, 19 e 23 

Teoria da Agência 12, 16, 20 e 24 

RBV 13, 17, 21 e 25 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 

 As perguntas referentes a cada teoria econômica foram intercaladas, 

conforme Quadro 5, no questionário apresentado de forma eletrônica para 

evitar que os respondentes reconhecessem algum padrão de relação entre 

elas. Segundo Aranha e Zambaldi (2008), trata-se de uma forma de induzir a 

pessoa a responder espontaneamente, sem se preocupar em adivinhar o que 

se pretende medir, e assim assinalar as respostas de forma natural. 

Depois do questionário elaborado foi realizado um pré-teste, conforme 

descrito no próximo tópico. 

 

 

5.4 PRÉ- TESTE  
 

 

Segundo Parasuraman (1991, p. 396), citado também por Bergamaschi 

(2004), o pré-teste não deve substituir o cuidado e o rigor que deve ser adotado 

no desenvolvimento do questionário, devendo ser visto como uma ferramenta 

para ajudar nos últimos retoques do trabalho, confirmando a clareza das 

instruções, abrangência das alternativas e outros detalhes e não simplesmente 

caçar erros que possam existir. 

 O pré-teste foi aplicado, de maneira satisfatória em 10 (dez) pessoas 

com no mínimo ensino superior e pós-graduação concluídos. Escolhidos por 

conveniência, estes respondentes contribuíram para uma redação mais clara 

das perguntas, mas alguns com baixo conhecimento da teoria necessária sobre 

comércio exterior. Por esse motivo, o questionário foi aplicado entre 10 (dez) 

profissionais da área de comércio exterior, para que desta forma além de testar 

o questionário, fosse possível verificar a apresentação e funcionamento da 
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ferramenta utilizada, com base em pessoas que conhecem a área e com perfil 

mais próximo dos respondentes buscados.  

 Depois deste pré-teste e pequenas modificações para obter perguntas 

mais claras, partiu-se para a aplicação do questionário, conforme descrito no 

próximo tópico. 

  

 

5.5 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 
 

 

O envio dos e-mails compreendeu uma carta de apresentação e o link 

do questionário eletrônico, feito na ferramenta Google docs. No dia 26/11/2013 

(terça-feira), foram enviados para as 385 empresas da amostra o primeiro 

disparo com cerca de 1.000 e-mails, uma vez que cada empresa da lista 

possuía mais de um e-mail no cadastro além do e-mail do(s) sócio(s). Desta 

forma, chegou-se ao envio de cerca de 1.000 e-mails em cada disparo. O 

segundo disparo foi realizado no dia 09/12/2013 (segunda-feira) com o envio 

para os mesmos e-mails citados acima, mais os e-mails que retornaram 

informando novo e-mail da empresa ou pessoa responsável. Parou-se a coleta 

de respostas no dia 24/12/2013, véspera de Natal, pois em virtude das festas 

de final de ano constatou-se que não seria possível atingir respondentes 

qualificados para responder o questionário. O envio de e-mails foi retomado no 

dia 06/01/2014 (segunda-feira), data em que a maioria das empresas voltou as 

suas atividades normais, sendo realizado um quarto disparo em janeiro no dia 

15/01/2014 (quarta-feira), encerrando-se a coleta dos dados na quarta-feira dia 

22/01/2014. 

Durante todo o período de coleta, ou seja, do dia 26/11/2013 até o dia 

22/01/2014, foram feitas ligações para as empresas da lista, para que o 

questionário chegasse ao respondente certo, obtendo assim o número final de 

61 respondentes. 

A aplicação de questionários via e-mail em pesquisas acadêmicas 

apresenta suas vantagens e desvantagens, mas a tendência deste tipo de 

ferramenta é que continue a crescer, conforme pesquisa realizada por Vieira, 

Castro e Schuch Júnior (2010). Nesta pesquisa obteve-se uma taxa de retorno 
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de 15,85%, com base nas 385 empresas da amostra selecionada. Esta taxa de 

retorno encontra-se dentro do esperado, em vista de trabalhos como o de 

Bergamaschi (2004, p.77) sobre modelos de gestão da terceirização de 

Tecnologia da Informação e Prado (2000, p. 102) sobre os fatores que motivam 

a terceirização da tecnologia da informação em empresas do setor industrial de 

São Paulo. Ambas obtiveram amostra de 1,25% e menos de 1% 

respectivamente, levando em conta uma população maior do que a adotada 

neste trabalho. 

No próximo capítulo serão abordados os resultados dos dados coletados 

por meio do questionário, encontrado no Apêndice A deste trabalho. 
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6 RESULTADOS DA PESQUISA 

 
 
 Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos através do 

survey aplicado, caracterizando-se a amostra, e demonstrando as perguntas de 

cada teoria econômica, além de análises como do teste ANOVA e suas 

complementações a partir dos testes de Dunnett T3 e Tukey. 

 
 
6.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
 
  

Primeiramente foi feita uma análise de tabulações cruzadas, pelo nível 

de terceirização das empresas, pergunta 8 do questionário aplicado, para as 9 

primeiras perguntas de identificação do respondente e da empresa. Outra 

análise de tabulação cruzada foi feita levando em conta o tamanho da 

empresa, ou seja, a quantidade de funcionários, abordada na pergunta 4, 

também em relação as 9 primeiras perguntas de identificação. 

 A primeira pergunta do questionário sobre o tempo de atuação em 

comércio exterior dos respondentes na carreira, apontou o resultado de que 

85% dos respondentes possui experiência superior há 2 anos na área de 

comércio exterior, sendo 28 com mais de 10 anos, representando 46%, 24 com 

experiência entre 2 e 10 anos, representando 39% e apenas 9 pessoas com 

menos de 2 anos de experiência em comércio exterior, representando 15%. Na 

relação de tempo de experiência com o nível de terceirização da empresa 

obteve-se a Tabela 1.  
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Tabela 1 – Tempo de Comércio Exterior versus Nível de terceirização. 

Tempo de Comércio 

Exterior 

Nível de Terceirização 

Total 
Não é 

terceirizado Parcialmente Totalmente 

P1 
mais do que 10 anos 4 3 21 28 
de 2 à 10 anos 5 8 11 24 
até 2 anos 2 4 3 9 

      Total 11 15 35 61 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

 Observa-se na Tabela 1 que as pessoas com mais tempo de experiência 

em comércio exterior tendem a terceirizar mais o serviço de despacho 

aduaneiro, porém outra interpretação possível é que empresas que terceirizam, 

contratam profissionais com mais tempo de experiência. 

Já na comparação entre o número de funcionários com a experiência do 

respondente obteve-se a Tabela 2. 

  
Tabela 2 – Tempo de Comércio Exterior versus  Número de funcionários. 

‘Tempo de Comércio 

Exterior 

Número de funcionários 

Total até 9 10 a 49 50 a 99 mais de 100 

P1 
mais do que 10 anos 3 5 4 16 28 
de 2 à 10 anos 3 9 2 10 24 
até 2 anos 3 1 1 4 9 

      Total 9 15 7 30 61 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

  

Verifica-se nesta Tabela 2 que as empresas de grande porte tendem a 

ter profissionais com mais tempo de experiência na área de comércio exterior 

do que empresas de menor porte. 

Com estas duas análises da amostra coletada percebe-se que a maior 

parte dos respondentes trabalha em empresa de grande porte e com o 

despacho aduaneiro totalmente terceirizado, sendo que os gestores com mais 

tempo de experiência terceirizam mais o despacho aduaneiro totalmente. 

A maioria dos respondentes tem como nível hierárquico de coordenador 

(a), com 18 respondentes, representando 30%, seguido pelo cargo de gerente 
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com 15 pessoas, representando 25%. Obteve-se também resposta de 7 

proprietários (as), que representaram 11% do total da amostra. A relação dos 

níveis hierárquicos com o nível de terceirização foi extraída na Tabela 3. 
 
Tabela 3 – Nível hierárquico versus Nível de terceirização 

Nível hierárquico 
Nível de Terceirização 

Total 
Não é 

terceirizado Parcialmente Totalmente 

P2 

Proprietário (a) 1 1 5 7 
Diretor (a) 0 1 3 4 
Gerente 1 5 9 15 
Coordenador (a) 4 3 11 18 
Supervisor (a) 1 1 5 7 
Analista Sênior 1 0 0 1 
Analista 3 2 0 5 
Analista Com. Exterior 0 0 1 1 
Despachante Aduaneiro 0 0 1 1 
Assistente 0 2 0 2 

       Total 11 15 35 61 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Objetivaram-se profissionais da área de comércio exterior em cargos de 

chefia, coordenação ou liderança, responsáveis pela tomada de decisão da 

terceirização do despacho aduaneiro, assim como sua gestão. Não se 

descartou nenhum respondente, em vista, que estes podem ter participado 

ativamente destes processos sem estar ocupando o cargo mais alto de chefia. 

Do cargo de supervisor para cima observa-se que a maior parte das 

empresas terceiriza totalmente o serviço de despacho aduaneiro, tendo a maior 

representatividade no cargo de coordenador. 

Já na comparação entre o número de funcionários com o nível 

hierárquico do respondente extraiu-se a Tabela 4. 
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Tabela 4 – Nível hierárquico versus Número de funcionários 

Nível Hierárquico Número de funcionários 
Total até 9 10 a 49 50 a 99 mais de 100 

P2 

Proprietário (a) 5 2 0 0 7 
Diretor (a) 1 3 0 0 4 
Gerente 1 1 2 11 15 
Coordenador (a) 1 6 2 9 18 
Supervisor (a) 0 2 0 5 7 
Analista Sênior 0 0 1 0 1 
Analista 0 0 2 3 5 
Analista Com. Exterior 0 0 0 1 1 
Despachante Aduaneiro  1 0 0 0 1 
Assistente 0 1 0 1 2 

         Total 9 15 7 30 ‘61 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Pode-se observar que os respondentes que são proprietários e diretores 

fazem parte de micro e pequenas empresas, mas que em sua maioria 

terceirizam o despacho aduaneiro totalmente. Começa-se a ter respondentes 

de empresas de grande porte a partir do cargo de gerente, que também possui 

a maior representatividade entre as empresas de grande porte. 

Buscou-se como respondentes para esta pesquisa profissional da área 

de comércio exterior, ocupando cargos de chefia, coordenação ou liderança, 

sendo responsáveis pela tomada de decisão da terceirização do despacho 

aduaneiro e a gestão da terceirização dos serviços da organização, ou seja, a 

posição hierárquica dessas pessoas deveria ser um fator para leva-los a 

participar ou ter participado da fase de planejamento, contratação e gestão dos 

serviços de despacho aduaneiro e, como consequência, deveriam também 

apresentar visão abrangente dos serviços referentes ao comércio exterior. 

Estas duas primeiras perguntas definem o perfil do respondente e pode-

se observar que a maior parte deles tem um perfil de chefia, com cerca de 84% 

da amostra em nível hierárquico de supervisor  ou mais alto. Outra observação 

a ser feita diz respeito ao tempo de experiência em comércio exterior, desta 

forma tem-se evidência da predominância do perfil desejado na amostra 

pesquisada. 
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Com relação a empresa em que os respondentes trabalham, 39 foram 

nacionais, representando 64% da amostra, sendo os demais 36% de empresas 

multinacionais. Tendo empresas nacionais e multinacionais em todos os níveis 

de terceirização abordados no questionário, constatando-se que em ambos os 

tipos a maioria terceiriza totalmente o serviço de despacho aduaneiro, 

conforme Tabela 5. 
 

Tabela 5 – Origem da empresa versus Nível de terceirização. 

Origem da  

empresa 

Nível de Terceirização 

Total 
Não é 

terceirizado Parcialmente Totalmente 

P3 
Multinacional 3 9 10 22 
Nacional 8 6 25 39 

       Total 11 15 35 61 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Já na comparação entre o porte da empresa e sua a origem extraiu-se a 

Tabela 6. Observa-se que quase todas as empresas multinacionais são de 

grande porte, sendo o tamanho das empresas nacionais mais diversificados. 
 

Tabela 6 – Origem da empresa versus Números de funcionários. 

Origem da  

empresa 

Número de funcionários 

Total até 9 10 a 49 50 a 99 mais de 100 

P3 
Multinacional 1 2 0 19 22 
Nacional 8 13 7 11 39 

       Total 9 15 7 30 61 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

De acordo com os parâmetros adotados no Quadro 4 do tópico 5.3 desta 

pesquisa, 49% da amostra foi de empresas de grande porte, ou seja, com mais 

de 100 funcionários, ficando a distribuição do tamanho da empresa versus o 

nível de terceirização, ilustrado na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Tamanho da empresa versus nível de terceirização 

Tamanho da 

empresa 

Nível de Terceirização 

Total 
Não é 

terceirizado Parcialmente Totalmente 

P4 

10 a 49 2 3 10 15 
50 a 99 3 0 4 7 
até 9 1 3 5 9 
mais de 100 5 9 16 30 

         Total 11 15 35 61 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Em todos os tamanhos das empresas dos respondentes predominou a 

terceirização total do despacho aduaneiro, sendo mais acentuada a diferença 

entre micro empresas e empresas de grande porte. 

Das empresas dos respondentes, 49 praticam a importação e a 

exportação, representando 80% da amostra, sendo que entre as empresas que 

realizam apenas importação ou exportação, a importação teve 10 

respondentes, representando 16% do total das empresas. A relação com o 

nível de terceirização é apresentada na Tabela 8. 
 

Tabela 8 – Atividade versus Nível de terceirização 

Atividade 
Nível de Terceirização 

Total 
Não é 

terceirizado Parcialmente Totalmente 

P5 
Ambos 9 13 27 49 
Exportação 1 0 1 2 
Importação 1 2 7 10 

       Total 11 15 35 61 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Na Tabela 8, observa-se que a maioria das empresas que praticam 

importação, ou ambas as operações, terceiriza totalmente o despacho 

aduaneiro. Isso pode ocorrer em virtude da legislação e os tramites de 

importação serem mais burocráticos e muitas vezes exigirem uma maior 

expertise do responsável pelo despacho aduaneiro. 
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Já na comparação entre o número de funcionários com a atividade da 

empresa do respondente obteve-se o Tabela 9. Verifica-se que as empresas 

que realizam apenas exportações são empresas de médio e grande porte. No 

caso de empresas que realizam apenas importações predominam as micro e 

pequenas empresas na amostra pesquisada. A maior parte das empresas 

realiza importações e exportações, sendo que a maioria destas empresas é de 

grande porte e que terceirizam totalmente o despacho aduaneiro. 
 

Tabela 9 – Atividade versus Número de empregados 

Atividade Número de funcionários 
Total até 9 10 a 49 50 a 99 mais de 100 

P5 
Ambos 6 11 5 27 49 
Exportação 0 0 1 1 2 
Importação 3 4 1 2 10 

      Total 9 15 7 30 61 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Com relação a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), que classifica 

a mercadoria e que mostra a exigência ou não de órgãos anuentes e os 

impostos a serem aplicados, ilustrando desta forma se a empresa opera no 

comércio exterior sempre com os mesmos produtos ou não, obteve que 87% 

dos respondentes não trabalham sempre com o mesmo NCM, sendo a relação 

entre o nível de terceirização e o NCM ilustrado na Tabela 10.  
 

Tabela 10 – NCM versus Nível de terceirização 

NCM 
Nível de Terceirização 

Total 
Não é 

terceirizado Parcialmente Totalmente 

P6 
Diferente NCM 10 9 34 53 
Mesmo NCM 1 6 1 8 

         Total 11 15 35 61 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Seria de se esperar que empresas do comércio atacadista, setor 

pesquisado, que operam com o mesmo NCM, não necessitassem de um 

conhecimento mais profundo de comércio exterior e sua legislação e por isso 
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não terceirizariam o serviço de despacho aduaneiro. Observa-se isso no 

momento em que 34 dos 35 respondentes que terceirizam totalmente o 

despacho aduaneiro utilizam-se de NCM diferentes. 

A relação entre o número de funcionários e a utilização do mesmo NCM 

é apresentada na Tabela 11. 
 

Tabela 11 – NCM versus Tamanho da empresa 

NCM Número de funcionários 
Total até 9 10 a 49 50 a 99 mais de 100 

P6 
Diferente NCM 6 15 7 25 53 
Mesmo NCM 3 0 0 5 8 

         Total 9 15 7 30 61 
Fonte: Dados da pesquisa (2014).  

 

Todas as empresas de pequeno e médio porte e a maioria das micro 

empresas e empresas de grande porte se utilizam de NCM diferentes em suas 

operações de importação e exportação, sendo que destas empresas a maioria 

terceiriza totalmente o despacho aduaneiro. Na amostra pesquisada observa-

se a ausência de empresas de pequeno e médio porte que se utilizam sempre 

do mesmo NCM em suas operações de comércio exterior. 

Quanto ao número de desembaraços aduaneiros da empresa por mês, 

teve uma empresa que optou por não responder esta questão por considerar 

este dado como sigiloso da empresa, sendo que 55%, ou seja, 33 empresas, 

realizam mais de 31 desembaraços por mês e a relação do número de 

desembaraços com o nível de terceirização é apresentada na Tabela 12. A 

empresa que não respondeu a questão por considerar o dado sigiloso foi uma 

empresa de grande porte e que terceiriza totalmente este serviço.  
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Tabela 12 – Número de desembaraços versus Nível de terceirização 

Número de 

desembaraços 
Nível de Terceirização 

Total Não é terceirizado Parcialmente Totalmente 

P7 

 Vazio 0 0 1 1 
1 a 15 3 4 12 19 
16 a 30 0 4 4 8 
mais de 31 8 7 18 33 

         Total 11 15 35 61 
Fonte: Dados da pesquisa (2014).  

 

 Observa-se que o volume de operações que a empresa realiza por mês 

não influencia na questão de terceirizar ou não, uma vez que se verificam 

empresas com poucos desembaraços por mês que terceirizam e empresas 

com muitos desembaraços que não terceirizam, porém sempre predomina na 

amostra pesquisada as empresas que terceirizam totalmente o despacho 

aduaneiro. 

O número de desembaraços aduaneiros por mês de acordo com o 

número de funcionários da empresa é ilustrada na Tabela 13. 

Espera-se que empresas de maior porte executem mais operações de 

despacho aduaneiro por mês, por isso tendem a apresentar um quadro maior 

de funcionários, o que se verifica na amostra pesquisada no setor de comércio 

atacadista da cidade de São Paulo, na qual cerca de 67% da amostra são de 

grandes empresas, com mais de 31 desembaraços por mês. 
 

Tabela 13 – Número de desembaraços versus Número de funcionários 

Número de 

desembaraços 

Número de funcionários 

Total até 9 10 a 49 50 a 99 mais de 100 

P7 

 Vazio 0 0 0 1 1 
1 a 15 6 7 1 5 19 
16 a 30 1 3 0 4 8 
mais de 31 2 5 6 20 33 

         Total 9 15 7 30 61 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 
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Quanto ao despacho aduaneiro ser terceirizado, 57% dos respondentes 

disseram que é totalmente terceirizado este tipo de atividade na empresa, ou 

seja, 35 empresas. A relação entre o nível de terceirização com o tamanho da 

empresa é apresentada na Tabela 14.  

 
Tabela 14 – Nível de terceirização versus Número de funcionários 

Nível de Terceirização  
Número de funcionários 

Total 
até 9 10 a 49 50 a 99 mais de 100 

P8 

Não é terceirizado 1 2 3 5 11 

Parcialmente 3 3 0 9 15 

Totalmente 5 10 4 16 35 

                  Total 9 15 7 30 61 
Fonte: Dados da pesquisa (2014).  

 

 As empresas de grande porte seguidas das empresas de pequeno porte 

representam o maior número de empresas que terceirizam totalmente o 

despacho aduaneiro. 

Da amostra, 41 respondentes, ou seja, 67% disseram que o despacho 

aduaneiro é terceirizado há mais de 5 anos e esta relação em comparação ao 

nível de terceirização é mostrada na Tabela 15.  

 
Tabela 15 – Tempo de terceirização versus Nível de terceirização 

Tempo de 

terceirização 

Nível de Terceirização 

Total 
Não é 

terceirizado Parcialmente Totalmente 

P9 

mais de 5 anos 0 12 29 41 
entre 2 e 5 anos 0 1 3 4 
menos de 2 anos 1 2 2 5 
Não se aplica 10 0 1 11 

         Total 11 15 35 61 
Fonte: Dados da pesquisa (2014).  

  

 Percebem-se duas possíveis inconsistências nesta pergunta que se 

refere ao tempo em que o serviço de despacho aduaneiro é terceirizado. Uma 

delas diz respeito aos respondentes que trabalham em empresas que não 
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terceirizam tal atividade e que deveriam colocar a opção de “não se aplica” 

para a pergunta, mas observa-se que um respondente colocou a alternativa de 

“menos de 2 anos”, que pode significar que a empresa deixou de terceirizar a 

menos de 2 anos tal serviço. Além deste caso, outro respondente que 

menciona que o despacho aduaneiro é totalmente terceirizado, mas responde a 

pergunta como não se aplica.  

 Foram mantidas na base de dados as respostas destes dois 

respondentes, pois a resposta em questão trata-se do tempo em que o serviço 

é terceirizado, não interferindo esta pergunta na amostra dos grupos de quem 

terceiriza totalmente, parcialmente ou não terceirizam o despacho aduaneiro, 

no segmento de comércio atacadista do estado de São Paulo. 

A relação entre o tempo de terceirização com o número de funcionários 

da empresa é ilustrada na Tabela 16. 
 

Tabela 16 – Tempo de terceirização versus Números de funcionários 

Tempo de 

terceirização 
Número de funcionários 

Total até 9 10 a 49 50 a 99 mais de 100 

P9 

mais de 5 anos 5 10 4 22 41 
entre 2 e 5 anos 1 2 0 1 4 
menos de 2 anos 2 1 0 2 5 
Não se aplica 1 2 3 5 11 

         Total 9 15 7 30 61 
Fonte: Dados da pesquisa (2014).  

  

 De todos os tamanhos de empresas a maioria das empresas que 

terceiriza o despacho aduaneiro o faz há mais de 5 anos, apresentando uma 

experiência sólida com a terceirização deste serviço. 

 Com estas perguntas define-se o perfil do nosso respondente e da 

empresa para qual ele trabalha atualmente. No próximo tópico serão 

abordadas as perguntas sobre as teorias econômicas estudas ao longo deste 

trabalho.  
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6.2 TEORIAS ECONÔMICAS 
 

 

Para verificar a influência das teorias econômicas na terceirização do 

despacho aduaneiro, foram aplicadas 16 perguntas, sendo quatro de cada 

teoria, conforme identificado no Quadro 5 deste trabalho. Para a teoria das 

competências essenciais aplicou-se as perguntas descritas a seguir com os 

seus respectivos resultados. 

A primeira pergunta referente a esta teoria foi se o respondente achava 

fácil que outros executassem ou imitassem a sua atividade de despacho 

aduaneiro (CE_1), pois conforme a teoria, para alguma atividade ser 

considerada competência essencial da empresa, ela não pode ser copiada 

(DAVENPORT; PRUSAK, 1998). Sendo confirmada a teoria por esta pergunta, 

uma vez que se obteve 25 respostas, o que representa 41% da amostra, que 

concordam que é fácil de imitar a atividade de despacho aduaneiro da 

empresa, ou seja, o despacho aduaneiro não é considerado uma competência 

essencial pelos respondentes nesta pergunta, podendo ser terceirizado. 

Outra pergunta relacionada a esta teoria é se o fato de o despacho 

aduaneiro não ser considerado uma competência central da empresa 

influenciava na decisão de terceirizar (CE_2), ou seja, se não for considerado 

pelo respondente uma atividade central da empresa, ela não será considerada 

como uma competência essencial desta empresa, que conforme resultado da 

pesquisa apurou que 33 pessoas, que representam 54% da amostra, 

concordam que o despacho aduaneiro não se trata de uma competência 

central da empresa em que atuam.  

A terceira pergunta desta teoria versa acerca do cliente. Se ele não 

perceberia os benefícios da atividade do despacho aduaneiro na empresa 

(CE_3), pois segundo Prahalad e Hamel (1990) para uma atividade ser uma 

competência essencial da empresa ela deve ser percebida pelo cliente, ou 

seja, se o cliente não percebe a atividade na empresa ela não é uma de suas 

competências essenciais. O resultado obtido foi que 64% da amostra 

“concordam” ou “concordam muito” com isso, o que representa 39 

respondentes. 
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Estudos como o de Sá, Bomtempo e Quental (1998), chegaram no 

resultado de sua pesquisa com o maior grau de importância para a 

terceirização, isto é, a concentração de esforços na atividade central da firma, 

ou seja, se a atividade não é uma competência essencial da empresa deve ser 

terceirizada para poder focar em seu core business. Isso foi indicado no 

questionário aplicado por meio da pergunta sobre a terceirização do despacho 

aduaneiro permitir maior foco nas atividades essenciais da empresa (CE_4), 

sendo que se obteve 79% das respostas como “concordo” ou “concordo muito”, 

o que representa 48 dos 61 respondentes.  

As perguntas feitas sobre a Teoria das Competências Essências 

sugerem que quanto mais o respondente concorda com as questões, mais a 

atividade tende a não ser uma competência essencial da empresa, e, por isso, 

pode ser terceirizada com base nesta teoria. A maioria dos respondentes desta 

amostra do setor de comércio atacadista da cidade de São Paulo apresentou 

concordância nesse ponto, demostrando que o despacho aduaneiro pode ser 

terceirizado de acordo com a teoria. Apresenta-se na Tabela 17 o número de 

respondentes por alternativa em cada pergunta. 
 

Tabela 17 – Competências Essenciais 

Pergunta Código Concordo Muito Concordo Neutro Discordo Discordo Muito 
10 CE_1 4 25 14 14 4 
14 CE_2 11 33 9 7 1 
18 CE_3 20 19 11 7 4 
22 CE_4 23 25 8 4 1 

Total 58 102 42 32 10 
Fonte: Dados da pesquisa (2014).  

 

O código que aparece na apresentação destas tabelas são os códigos 

usados posteriormente neste estudo no software SPSS para análise. Para 

apresentar de forma mais clara o perfil das respostas referente a Teoria das 

Competências Essenciais, ilustra-se na Tabela 18 as respostas de forma 

percentual em relação ao total dos 61 respondentes. 
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Tabela 18 – Competências Essenciais em porcentagem 

Pergunta Código Concordo Muito Concordo Neutro Discordo Discordo Muito 
10 CE_1 7% 41% 23% 23% 7% 
14 CE_2 18% 54% 15% 11% 2% 
18 CE_3 33% 31% 18% 11% 7% 
22 CE_4 38% 41% 13% 7% 2% 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

A próxima teoria abordada foi a Teoria dos Custos de Transação com o 

resultado das perguntas referente a ela descritas a seguir, assim como a sua 

influencia na terceirização do despacho aduaneiro. A primeira pergunta foi se a 

alta especificidade de recursos do despacho aduaneiro influenciam a decisão 

de terceirizar (CT_1), pois de acordo com a teoria quanto maior a 

especificidade dos ativos e a complexidade da transação, ou seja, quanto mais 

simples a transação, maior a facilidade de terceirizar-se a atividade 

(POHLMANN; AGUIAR; BERTOLUCCI; MARTINS, 2004, p.31). Em 

consonância com a teoria, o questionário obteve 35 respostas de concordo, 

representando 57% da amostra.   

A segunda pergunta foi sobre custos de transação denominados ex-

ante, quando ocorrem antes do início da transação, isto é, os esforços gastos 

na seleção e contratação do serviço de despacho aduaneiro (WILLIAMSON, 

1998). 

Da amostra coletada, 78% dos respondentes concordam ou concordam 

muito que é grande este esforço para a seleção e contratação do serviço de 

despacho aduaneiro, ou seja, incorre custos de transação para isso (CT_2).   

Sobre os custos de transação ex-post, ou seja, custos incorridos depois 

da celebração do contrato, foi perguntado se os contratos de despacho 

aduaneiro ficam incompletos e não atendem a necessidade da empresa 

(CT_3), ocasionando por exemplo, renegociação. Para esta pergunta houve 

mais respondentes do lado das alternativas de “discordo” e “discordo muito”.   

 Também sobre custos de transação ex-post foi perguntado se o 

monitoramento do prestador de serviço para garantir os termos e condições do 

contrato exige grande esforço (CT_4), sendo que 39 respondentes concordam 

ou concordam muito que o esforço para o monitoramento do prestador de 

serviço é grande.  
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A Teoria dos Custos de Transação sugere que quanto mais o 

respondente discorda das perguntas, mais o despacho aduaneiro deve ser 

terceirizado com base nesta teoria. 

 Mais de 61% dos respondentes desta amostra do setor de comércio 

atacadista da cidade de São Paulo afirmaram concordar e concordar muito, 

indicando que o despacho aduaneiro possui para estas empresas uma alta 

especificidade de recursos e altos custos de transação, tanto ex-ante como ex-

post. Parece que mesmo os respondentes concordando com estes custos, isso 

não é uma barreira para eles terceirizarem o despacho aduaneiro A pergunta 

CT_3 sugere que os contratos atendem as exigências do contratante em 

relação a esta atividade. Apresenta-se na Tabela 19 o número de respondentes 

por alternativa em cada pergunta. 
 

Tabela 19 – Custo de Transação. 

Pergunta Código Concordo Muito Concordo Neutro Discordo Discordo Muito 
11 CT_1 12 35 9 4 1 
15 CT_2 18 29 6 6 2 
19 CT_3 2 15 17 21 6 
23 CT_4 15 24 12 7 3 

Total 47 103 44 38 12 
Fonte: Dados da pesquisa (2014).  

 

Para evidenciar o perfil das respostas referente a Teoria dos Custos de 

Transação, ilustra-se na Tabela 20 as respostas de forma percentual em 

relação ao total de respondentes. 
 

Tabela 20 – Custo de Transação em porcentagem 

Pergunta Código Concordo Muito Concordo Neutro Discordo Discordo Muito 
11 CT_1 20% 57% 15% 7% 2% 
15 CT_2 30% 48% 10% 10% 3% 
19 CT_3 3% 25% 28% 34% 10% 
23 CT_4 25% 39% 20% 11% 5% 

Fonte: Dados da pesquisa (2014).  

 

Já na Teoria da Agência obteve-se o resultado das perguntas conforme 

descrito a seguir, assim como a sua influencia na terceirização do despacho 

aduaneiro.  
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  Conforme mencionado por Barney e Hesterly (1990) a teoria é utilizada 

para analisar o controle das corporações, incluindo questões tais como o papel 

do corpo diretivo e a remuneração dos administradores da cúpula, desta forma 

a primeira pergunta desta teoria foi se os gestores com maior número de 

subordinados são mais bem vistos pelo mercado (TA_1). Isso não foi 

confirmado pelos respondentes, uma vez que a maioria apontou discordar 

deste ponto de vista.  

A próxima pergunta desta teoria foi se os responsáveis por gerenciarem 

os contratos de terceiros apresentavam baixa influência na operação em 

virtude de cláusulas contratuais (TA_2). 23 respondentes afirmaram concordar 

ou concordar muito. Coincidentemente, o mesmo número de respondentes de 

“discordo” e “discordo muito”, ou seja, houve um grande equilíbrio por parte dos 

respondentes nesta pergunta. 

Com relação a remuneração dos administradores foi questionado se 

existe vinculo da remuneração e dos benefícios pelo número de subordinados 

(TA_3), sendo que a maior parte discorda de tal afirmação, mostrando-se que 

na amostra pesquisada as empresas de comércio atacadista da cidade de São 

Paulo, não vinculam a remuneração e benefícios dos administradores com o 

número de subordinados. 

Na última pergunta desta teoria buscou-se o sentimento do gestor em 

relação ao seu status na companhia, em virtude da terceirização, ou seja, se a 

terceirização acaba influenciando negativamente seu status dentro da empresa 

(TA_4). O resultado a esta pergunta apontou que os respondentes discordam 

desta afirmação, sugerindo-se que independente de ser terceirizado o que 

importa para o status dele dentro da empresa é o resultado de seus trabalhos 

como um todo. 

As perguntas feitas sobre a Teoria da Agência prevê que quanto mais o 

respondente discorda das questões, mais o despacho aduaneiro deveria ser 

terceirizado com base nesta teoria. 

 Cerca de 54% dos respondentes desta amostra, discordaram ou 

discordaram muito. Isso indica que para os respondentes a terceirização do 

despacho aduaneiro não influencia o seu status na empresa, ou no seu 

salário/benefício, além de ter baixo poder de influência sobre o terceiro. Sendo 

assim, sugere-se que o despacho aduaneiro pode ser terceirizado de acordo 
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com esta teoria. Apresenta-se na Tabela 21 o número de respondentes por 

alternativa em cada pergunta da teoria. 

 
Tabela 21 – Teoria da Agência 

Pergunta Código Concordo Muito Concordo Neutro Discordo Discordo Muito 
12 TA_1 7 12 16 24 2 
16 TA_2 3 20 15 17 6 
20 TA_3 0 5 21 20 15 
24 TA_4 2 4 7 26 22 

Total 12 41 59 87 45 
Fonte: Dados da pesquisa (2014).  

 

Pode-se visualizar melhor o perfil das respostas referente a Teoria da 

Agência na forma de porcentagem, conforme ilustrado na Tabela 22. 
 

Tabela 22 – Teoria da Agência em porcentagem 

Pergunta Código Concordo Muito Concordo Neutro Discordo Discordo Muito 
12 TA_1 11% 20% 26% 39% 3% 
16 TA_2 5% 33% 25% 28% 10% 
20 TA_3 0% 8% 34% 33% 25% 
24 TA_4 3% 7% 11% 43% 36% 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

A última teoria abordada neste trabalho foi a da RBV, sendo 

apresentadas as perguntas e seus respectivos resultados a seguir. 

 A primeira pergunta desta teoria foi se as informações envolvidas no 

despacho aduaneiro deveriam ser protegidas por questões estratégicas 

(RBV_1), pois de acordo com Brahma e Chakraborty (2011) esta teoria 

descreve as empresas como uma coleção de recursos e prossegue 

argumentando que a heterogeneidade dos serviços disponíveis de cada 

empresa é o que a caracteriza como única. Esta pergunta teve um alto grau de 

aceitação com 84% dos respondentes concordando ou concordando muito.  

A próxima pergunta desta teoria refere-se ao sigilo das políticas de 

comércio exterior: como a cadeia logística, lista de fornecedores e clientes da 

empresa, e se seu concorrente tivesse acesso a estas informações se a 

empresa perderia vantagem competitiva (RBV_2). 80% dos respondentes 
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disseram concordar ou concordar muito, sugerindo uma possível influência da 

teoria para a não terceirização do despacho aduaneiro na amostra pesquisada. 

Na terceira pergunta desta teoria questiona-se se o respondente tem 

receio de que as boas práticas da empresa sejam compartilhadas por algum 

terceiro com outras empresas (RBV_3). O resultado obtido não foi conclusivo, 

pois as respostas foram equilibradas entre os que concordam e os que 

discordam, mas uma pequena maioria disse concordar ou concordar muito.  
Finalizando o questionário, foi perguntado se a terceirização do 

despacho aduaneiro cria desintegração entre as áreas, o que acaba reduzindo 

a vantagem competitiva da empresa em relação ao mercado (RBV_4). 80% 

dos respondentes discordaram ou discordaram muito disso, ou seja, a 

terceirização deste serviço não interferiria na integração entre as áreas da 

empresa. 

As perguntas feitas sobre a Teoria da RBV sugerem que quanto mais o 

respondente discorda das questões mais o despacho aduaneiro deveria ser 

terceirizado com base nesta teoria. 

 A maioria dos respondentes desta amostra afirmou concordar ou 

concordar muito com as perguntas RBV_1 e RBV_2, indicando que para eles 

as informações ligadas ao despacho aduaneiro devem ser protegidas pela 

empresa e que se os concorrentes obtivessem estas informações poderia 

haver perda de vantagem competitiva com isso. No entanto, discordam em sua 

maioria na questão RBV_4 que sugere que a terceirização do despacho 

aduaneiro cria desintegração entre as áreas. A questão RBV_3 que trata 

acerca do receio de que terceiros compartilhem as suas boas praticas teve um 

grande equilíbrio entre os respondentes. Apresenta-se na Tabela 23 o número 

de respondentes por alternativa em cada pergunta da teoria. 

 
Tabela 23 - RBV 

Pergunta Código Concordo Muito Concordo Neutro Discordo Discordo Muito 
13 RBV_1 28 23 4 4 2 
17 RBV_2 32 17 4 5 3 
21 RBV_3 9 19 9 19 5 
25 RBV_4 2 4 6 30 19 

Total 71 63 23 58 29 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 
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A porcentagem de respostas de cada alternativa nas perguntas desta 

teoria é ilustrada na Tabela 24, para uma melhor demonstração dos resultados. 
 

Tabela 24 – RBV em porcentagem 

Pergunta Código Concordo Muito Concordo Neutro Discordo Discordo Muito 
13 RBV_1 46% 38% 7% 7% 3% 
17 RBV_2 52% 28% 7% 8% 5% 
21 RBV_3 15% 31% 15% 31% 8% 
25 RBV_4 3% 7% 10% 49% 31% 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

 Assim fecham-se as 16 perguntas ligadas as quatro teorias econômicas 

abordadas neste trabalho. Esta análise não considerou a diferença de tamanho 

entre os grupos de quem terceiriza totalmente, parcialmente ou que não 

terceirizam o despacho aduaneiro. Por isso, realizou-se o teste ANOVA para 

considerar a diferença no tamanho destes grupos. Este teste será abordado no 

próximo tópico apresentando, assim como a média e o desvio padrão, os 

resultados obtidos por meio do software SPSS. 

 

  

6.3 TESTE ANOVA 
 

 

Para operacionalizar esta análise, foi adotada uma escala de intensidade 

do tipo Likert de 5 pontos, sendo que 1 ponto equivale a alternativa de discordo 

muito, aumentando de um em um ponto, até o concordo muito, que equivale a 

5 pontos. Este tipo de análise também foi utilizado em estudos como o de 

Mozzini (2011). 

A média corresponde a um valor único, que sintetiza o conjunto dos 

valores observados de uma variável, sendo este número obtido por meio da 

ponderação de todos os valores observados e podendo ser interpretada como 

sua tendência central. O desvio padrão é uma medida única para cada variável 

e representa a dispersão do conjunto de seus valores em torno da média, ou 

seja, aponta a capacidade da média em sintetizar os valores observados da 

variável (ARANHA; ZAMBALDI, 2008). 
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Utilizou-se o SPSS para obter o resultado da análise da Tabela 25, 

tendo a média e o desvio padrão de cada questão obtida nesta amostra e 

calculado pela ferramenta. 
 

Tabela 25 – Estatística Descritiva  

Pergunta Nº Mínimo  Máximo Média Desvio Padrão 

CE_1 61 1 5 3,18 1,073 
CE_2 61 1 5 3,75 0,943 
CE_3 61 1 5 3,72 1,227 
CE_4 61 1 5 4,07 0,964 
CT_1 61 1 5 3,87 0,866 
CT_2 61 1 5 3,90 1,044 
CT_3 61 1 5 2,77 1,039 
CT_4 61 1 5 3,67 1,121 
TA_1 61 1 5 2,97 1,095 
TA_2 61 1 5 2,95 1,102 
TA_3 61 1 4 2,26 0,929 
TA_4 61 1 5 1,98 1,025 

RBV_1 61 1 5 4,16 1,036 
RBV_2 61 1 5 4,15 1,167 
RBV_3 61 1 5 3,13 1,245 
RBV_4 61 1 5 2,02 0,991 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

 A técnica estatística ANOVA testa a diferença entre os grupos adotados, 

sendo estes grupos distribuídos em: a empresa terceiriza totalmente, 

parcialmente ou não terceiriza o despacho aduaneiro. Em resumo, essa técnica 

testa se existe homogeneidade da variância entre os grupos, esta técnica 

também foi utilizada em estudos como o de Bandeira (2009). Na Tabela 26 

apresenta-se o Teste de Levene por meio da análise feita pelo SPSS que testa 

a homogeneidade das variâncias das perguntas feitas sobre as teorias 

econômicas estudadas. Foi adotado um nível de significância de 10% para 

rejeitar a hipótese nula (homogeneidade das variâncias), como é o caso das 

questões CE_2, CT_2, TA_4, RBV_3 e RBV_4 (em destaque). 
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Tabela 26 – Teste de Levene 

Pergunta Levene Statistic df1 df2 Sig. 
CE_1 2,023 2 58 0,141 
CE_2 2,936 2 58 0,061 
CE_3 0,654 2 58 0,524 
CE_4 1,773 2 58 0,179 
CT_1 0,289 2 58 0,750 
CT_2 2,488 2 58 0,092 
CT_3 1,612 2 58 0,208 
CT_4 1,537 2 58 0,224 
TA_1 0,379 2 58 0,686 
TA_2 0,098 2 58 0,907 
TA_3 0,050 2 58 0,951 
TA_4 6,156 2 58 0,004 

RBV_1 1,420 2 58 0,250 
RBV_2 0,811 2 58 0,450 
RBV_3 3,371 2 58 0,041 
RBV_4 4,963 2 58 0,010 

Fonte: Dados da pesquisa (2014).  

 

Assim sendo, na Tabela 27 apresenta-se o Teste de Dunnett T3, que é 

uma das possibilidades para testar as variâncias não homogêneas identificadas 

entre as variáveis que trata acerca do despacho aduaneiro, de acordo com o 

nível de terceirização, que pode ser terceirizado totalmente, parcialmente ou 

não terceirizado. 

Na análise da Tabela 27 a atenção volta-se para as questões TA_4 e 

RBV_4, pois nela identifica-se a diferença entre os respondentes que 

terceirizam e os que não terceirizam o despacho aduaneiro na amostra 

pesquisada. A pergunta de código TA_4, que aborda se a terceirização do 

despacho aduaneiro influência negativamente no status do respondente na 

empresa, apresentou a significância entre quem terceiriza e quem não 

terceiriza de 0,015, e entre quem terceiriza parcialmente e quem terceiriza 

totalmente de 0,044, sendo que foi adotado para análise a diferença média 

significativa de 0,10, ou seja, 10% para ilustrar que estes grupos divergem na 

resposta desta pergunta. Assim, rejeita-se a hipótese nula de que as médias 

são iguais para estas questões. 
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Tabela 27 – Teste de Dunnett T3 

Dependent 
 Variable (I) P8b (J) P8b 

Mean  
Difference (I-

J) 

Std. 
Error Sig. 

90% 
Confidence 

 Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

CE_2 Dunnett 
T3 

Não é  
Terceirizado 

Parcialmente -0,752 0,360 0,149 -1,58 0,08 

Totalmente -0,675 0,365 0,221 -1,51 0,16 

Parcialmente 
Não é 
Terceirizado 0,752 0,360 0,149 -0,08 1,58 

Totalmente 0,076 0,225 0,981 -0,41 0,57 

Totalmente 
Não é 
Terceirizado 0,675 0,365 0,221 -0,16 1,51 

Parcialmente -0,076 0,225 0,981 -0,57 0,41 

CT_2 Dunnett 
T3 

Não é  
Terceirizado 

Parcialmente -0,042 0,330 0,999 -0,78 0,70 

Totalmente 0,348 0,319 0,627 -0,37 1,06 

Parcialmente 
Não é 
Terceirizado 0,042 0,330 0,999 -0,70 0,78 

Totalmente 0,39 0,293 0,462 -0,25 1,03 

Totalmente 
Não é 
Terceirizado -0,348 0,319 0,627 -1,06 0,37 

Parcialmente -0,39 0,293 0,462 -1,03 0,25 

TA_4 Dunnett 
T3 

Não é  
Terceirizado 

Parcialmente -0,236 0,404 0,913 -1,14 0,67 

Totalmente 0,764* 0,242 0,015 0,22 1,31 

Parcialmente 
Não é 
Terceirizado 0,236 0,404 0,913 -0,67 1,14 

Totalmente 1,000* 0,373 0,044 0,15 1,85 

Totalmente 
Não é 
Terceirizado ´-0,764* 0,242 0,015 -1,31 -0,22 

Parcialmente -1,000* 0,373 0,044 -1,85 -0,15 

RBV_3 Dunnett 
T3 

Não é  
Terceirizado 

Parcialmente -0,309 0,419 0,842 -1,24 0,63 

Totalmente 0,062 0,338 0,997 -0,69 0,81 

Parcialmente 
Não é 
Terceirizado 0,309 0,419 0,842 -0,63 1,24 

Totalmente 0,371 0,404 0,738 -0,52 1,27 

Totalmente 
Não é 
Terceirizado -0,062 0,338 0,997 -0,81 0,69 

Parcialmente -0,371 0,404 0,738 -1,27 0,52 

RBV_4 Dunnett 
T3 

Não é  
Terceirizado 

Parcialmente 0,527 0,463 0,599 -0,54 1,59 

Totalmente 1,013* 0,428 0,097 0,01 2,02 

Parcialmente 
Não é 
Terceirizado -0,527 0,463 0,599 -1,59 0,54 

Totalmente 0,486 0,259 0,199 -0,09 1,06 

Totalmente 
Não é 
Terceirizado -1,013* 0,428 0,097 -2,02 -0,01 

Parcialmente -0,486 0,259 0,199 -1,06 0,09 

*A diferença média é significativa ao nível de 10%.      
Fonte: Dados da pesquisa (2014).  

  

Já na questão RBV_4 a significância entre quem terceiriza e quem não 

terceiriza foi de 0,097. Isso ilustra que estes dois grupos divergem na resposta 

da pergunta sobre a terceirização do despacho aduaneiro causar 
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desintegração entre as áreas e como consequência reduzir a vantagem 

competitiva da empresa, ou seja, não se pode afirmar que as médias entre 

esses grupos são iguais. 

Utiliza-se o teste Tukey para identificar as médias diferentes entre os 

grupos pesquisados e identificados na Tabela 28, extraídos também a partir do 

software SPSS. 

Na análise da Tabela 28 chama-se a atenção para as questões CE_4 e 

CT_4, pois nelas identificam-se a diferença entre os respondentes que 

terceirizam e os que não terceirizam o despacho aduaneiro na amostra 

pesquisada. Na pergunta identificada pelo código CE_4 os respondentes que 

não terceirizam tal serviço ficaram com uma média de 3,27, isto é, muito 

próximo ao neutro, enquanto os respondentes que terceirizam totalmente 

ficaram com média de 4,29, ou seja, eles concordam já com tendência ao 

concordo muito, e os que terceirizam parcialmente ficaram com uma média de 

4,13, mais próximo dos respondentes que terceirizam totalmente. Com estas 

médias verifica-se que os respondentes que terceirizam totalmente acham que 

a terceirização do despacho aduaneiro permite maior foco nas atividades 

essenciais do negócio da empresa. 

Já na questão CT_4 os respondentes que terceirizam totalmente, 

ficaram com uma média de 3,46, mais tendencioso ao neutro, sendo que os 

que terceirizam parcialmente obtiveram a média de 3,73, mais próximo do 

concordo e os que não terceirizam, ficaram com média de 4,27, ou seja, do 

concordo já tendendo ao concordo muito. Estas médias dizem que os 

respondentes que não terceirizam enxergam pelas suas experiências que para 

garantir os termos e condições acordados é necessário grande esforço de 

monitoramento do prestador de serviço. 
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Tabela 28 – Teste de Tukey  

Tukey Ba,b P8b N 
Subset for  

alpha = 0.10 

Pergunta 1 2 

CE_1 

Parcialmente 15 2,80   

Não é Terceirizado 11 2,82   

Totalmente 35 3,46   

CE_3 

Totalmente 35 3,49   

Não é Terceirizado 11 3,91   

Parcialmente 15 4,13   

CE_4 

Não é Terceirizado 11 3,27   
Parcialmente 15   4,13 

Totalmente 35   4,29 

CT_1 

Não é Terceirizado 11 3,55   

Parcialmente 15 3,80   

Totalmente 35 4,00   

CT_3 

Totalmente 35 2,66   

Não é Terceirizado 11 2,73   

Parcialmente 15 3,07   

CT_4 

Totalmente 35 3,46   
Parcialmente 15 3,73 3,73 

Não é Terceirizado 11   4,27 

TA_1 

Não é Terceirizado 11 2,73   

Totalmente 35 3,00   

Parcialmente 15 3,07   

TA_2 

Não é Terceirizado 11 2,64   

Totalmente 35 2,94   

Parcialmente 15 3,20   

TA_3 

Totalmente 35 2,14   

Parcialmente 15 2,20   

Não é Terceirizado 11 2,73   

RBV_1 

Totalmente 35 4,09   

Não é Terceirizado 11 4,09   

Parcialmente 15 4,40   

RBV_2 

Totalmente 35 4,00   

Não é Terceirizado 11 4,18   

Parcialmente 15 4,47   

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 16,116. 
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group 
sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 



80 

 

 Na Tabela 29 apresenta-se a média das quatro perguntas, que não 

podem ser classificadas como homogêneas nesta amostra, divididas entre os 

diferentes níveis de terceirização do despacho aduaneiro. Assim pode-se 

visualizar melhor a diferença entre as respostas para quem já terceiriza o 

despacho aduaneiro e para quem não o terceiriza. 
 

Tabela 29 – Média das perguntas não homogêneas 

Pergunta Nível de Terceirização 
Não é terceirizado Parcialmente Totalmente 

 CE_4 3,27 4,13 4,29 
CT_4 4,27 3,73 3,46 
TA_4 2,36 2,60 1,60 
RBV_4 2,73 2,20 1,71 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

 Observa-se na questão CE_4 que as empresas que terceirizam o 

despacho aduaneiro concordam que com isso podem ter maior foco nas suas 

atividades essenciais, em consonância com a teoria e com o resultado obtido 

no estudo de Sá, Bomtempo e Quental (1998). Esses autores chegaram ao 

resultado de sua pesquisa com o maior grau de importância para a 

concentração de esforços na atividade central da firma, com a terceirização. Na 

pesquisa aqui apresentada, verificou-se que quem não terceiriza fica próximo 

ao neutro, sugerindo não saber ao certo a influência da terceirização sobre sua 

atividade central. 

 Na questão CT_4, que trata sobre os esforços e custos para monitorar o 

prestador de serviço para garantir as condições acordadas, sugere-se que 

quem não terceiriza concorda que esses custos existam e que pode ser uma 

influência para a não terceirização do serviço. Já os que terceirizam ficam mais 

próximos ao neutro, sugerindo que é possível o reconhecimento destes custos, 

mas que eles não são um problema para a terceirização da atividade. 

 A pergunta de código TA_4, sobre a Teoria da Agência, sugere que 

quem terceiriza este serviço não visualiza uma influência negativa em seu 

status dentro da empresa. Notou-se que os respondentes que não terceirizam 

também manifestam este pensamento, porém com uma menor intensidade, 



81 

 

tendendo ao neutro, ou seja, pode ser que eles tenham algum receio em 

relação à terceirização do despacho aduaneiro. 

 Na RBV_4, as empresas que terceirizam discordam que a terceirização 

do despacho aduaneiro possa trazer desintegração entre as áreas. Já as 

empresas que não terceirizam também acham isso, porém com menor 

intensidade, sugerindo que se houvesse uma terceirização do despacho 

aduaneiro, este deveria ser acompanhado para não haver desintegração entre 

as áreas da empresa. 

Depois da apresentação do resultado desta pesquisa, encerra-se este 

trabalho com a conclusão descrita no próximo capítulo. 
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7 CONCLUSÕES 
 
 

Nesta dissertação, buscou-se como objetivo principal analisar a 

influência das teorias econômicas sobre a terceirização do despacho aduaneiro 

nas empresas do comércio atacadista do estado de São Paulo listadas no 

CNAE 46. No início deste trabalho elaborou-se uma revisão da literatura 

existente sobre o tema em questão.  

Partindo destes diversos trabalhos encontrados na literatura, definiram-

se as teorias econômicas da Competência Essencial, Custos de Transação, 

Agência e RBV para verificar a influência que elas exercem sobre a 

terceirização do despacho aduaneiro, sendo que muitos estudos realizados até 

o momento sobre terceirização foram nas áreas de TI e de Logística, como por 

exemplo, os trabalhos de Prado e Takaoka (2002), Lopes e Silva (2009), 

Mozzini (2011) e Bergamaschi (2004) no setor de tecnologia de informação e 

Wanke (2004) e Bandeira (2009) no setor logístico. Em vista destes trabalhos e 

a falta de estudos sobre despacho aduaneiro, a pesquisa aqui apresentada 

contribui na compreensão do processo de tomada de decisão de terceirização 

desta atividade.  

Para alcançar os objetivos propostos, realizou-se uma pesquisa com 

uma amostra não probabilística de 61 respondentes, para assim trazer a 

contribuição para o campo acadêmico de que as quatro teorias apresentadas 

ao longo do trabalho, mostram-se intrinsicamente ligadas à terceirização do 

despacho aduaneiro na amostra pesquisada, sendo que nenhuma delas foi 

predominante para a terceirização segundo os respondentes.  

Em virtude das experiências e do contexto empresarial para a qual os 

respondentes trabalham, a pesquisa apontou visões diferentes sobre terceirizar 

ou não o despacho aduaneiro. Isso foi percebido, levando-se em conta o fato 

de que as perguntas feitas não foram respondidas de forma homogênea, isto é, 

a média entre os grupos de quem terceiriza totalmente, parcialmente ou não 

terceiriza (níveis de terceirização) não foi igual.  

Observam-se em algumas respostas que as empresas que terceirizam o 

despacho aduaneiro concordam que podem ter maior foco nas suas atividades 
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essenciais, enquanto quem não terceiriza demonstra não ter uma visão tão 

acentuada sobre o foco de suas atividades resultantes da terceirização. Este 

resultado fica em consonância com o encontrado na pesquisa de Sá 

Bomtempo e Quental (1998), onde a concentração de esforços na atividade 

central da firma alcançou o maior grau de importância para a terceirização. 

Assim como na pesquisa de Robles (2001, p. 120) que diz que a estratégia 

corporativa de concentração em suas competências essenciais tem como 

consequência a terceirização das atividades logísticas. 

Os esforços e custos para monitorar o prestador de serviço para garantir 

as condições acordadas, verifica-se que quem não terceiriza concorda com a 

existência desses custos e que eles podem ter uma influência para a não 

terceirização, mas que quem terceiriza reconhece estes custos, no entanto, 

não os veem como um problema para a terceirização da atividade.  

Quem terceiriza não visualiza uma influência negativa no status do 

gestor dentro da empresa e os que não terceirizam também compartilham 

desse mesmo ponto de vista, porém com uma menor intensidade, ou seja, 

demonstram ter algum receio em relação à terceirização do despacho 

aduaneiro para seu status.  

As empresas que terceirizam discordam que a terceirização do 

despacho aduaneiro possa trazer desintegração entre as áreas, e quem não 

terceiriza também acha isso, porém com menor intensidade, ou seja, com certa 

desconfiança desta afirmação. Este resultado também pode ser percebido na 

pesquisa de Prado e Takaoka (2002, p. 143) que fala que as organizações 

pesquisadas da indústria automobilística não possuíam uma cultura para 

reduzir o desgaste do pessoal próprio com os terceiros. 

Levando-se em conta o contexto que aborda os custos em virtude de 

contratos incompletos, Teoria dos Custos de Transação, observa-se que este 

ponto da teoria não influencia na terceirização do despacho aduaneiro. Isso é 

percebido tendo em vista a discordância da maioria da amostra com relação à 

questão CT_3. Porém este resultado é um pouco diferente do apontado na 

pesquisa de Bergamaschi (2004) feita no setor de tecnologia de informação 

que diz que uma dificuldade para a terceirização são os contratos difíceis de 

serem alterados e que ficam incompletos e não atendem à dinâmica do 

mercado. 
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Sobre a teoria da RBV, nota-se que a maioria dos respondentes tem 

receio no que diz respeito aos dados sigilosos envolvidos na terceirização do 

despacho aduaneiro, sendo que eles temem perder vantagem competitiva se 

seus concorrentes obtivesse acesso a este tipo de informação, conforme 

apurado nas questões RBV_1 e RBV_2.  

Como já observado anteriormente, existe uma restrição à amostra, por 

esta ser de conveniência, o que não permite afirmações conclusivas ou 

definitivas sobre os resultados da pesquisa, nem generalizações para toda a 

população. O que se pode afirmar é que todos os objetivos propostos no início 

deste trabalho foram atendidos pela pesquisa realizada, isto é, a comprovação 

da influência das teorias sobre a terceirização do despacho aduaneiro.  

A pesquisa apresentada neste trabalho foi construída com base em 

algumas teorias econômicas, sendo que a mesma investigação poderia ser 

realizada a partir de outro conjunto de elementos, com outras teorias 

econômicas, e talvez, chegar a conclusões não obtidas neste estudo. 

Como sugestão para trabalhos futuros, podem ser feitos outros estudos, 

considerando outras teorias econômicas, ramo de atividade e regiões 

geográficas, com a utilização de amostras vinculadas a outros setores da 

atividade econômica, outras regiões do Brasil, ou ainda de acordo com o porte 

das organizações ou volume no comércio exterior. Sugerem-se pesquisas de 

cunho qualitativo, como estudos de casos, para melhor compreensão do 

processo decisório. 
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APÊNDICE A – Instrumento de coleta 
 

 
Carta de Apresentação da Pesquisa 

 
 
Tema da Pesquisa: As teorias econômicas que influenciam a decisão das 

empresas em terceirizar o despacho aduaneiro na região da cidade de São 

Paulo.  

 

Pesquisador Responsável: Guilherme Fernando Molina Ambrosio 

Professor Orientador: Dr. Anderson Luís Saber Campos 

Instituição: Universidade Metodista de São Paulo – UMESP – Programa de 

Pós-Graduação em Administração 

 
Convidamos você da área de comércio exterior a participar, de forma 

totalmente voluntária, da pesquisa científica sobre terceirização do despacho 

aduaneiro. O objetivo do trabalho é identificar e analisar as teorias econômicas 

que influenciam na terceirização deste serviço na região da cidade de São 

Paulo. Nesta pesquisa, você é convidado a compartilhar as suas percepções, 

acerca da temática abordada, por meio de entrevista com questionário de 

perguntas fechadas, que levará cerca de 5 a 10 minutos para ser respondido. 

 

O questionário destina-se aos profissionais da área de comércio exterior em 

cargos de chefia, coordenação ou liderança, sendo estes responsáveis pela 

tomada de decisão da terceirização do despacho aduaneiro e a gestão da 

terceirização dos serviços da organização pesquisada. Independente da 

posição hierárquica dessas pessoas, elas deverão participar ou ter participado 

da fase de planejamento, contratação e gestão dos serviços de despacho 

aduaneiro, além de apresentarem visão abrangente dos serviços de comércio 

exterior. 

 
A sua participação, neste estudo, é espontânea e não acarretará nenhum 

desconforto ou riscos para a sua vida, nem represálias por parte do 

pesquisador ou qualquer outro sujeito envolvido na pesquisa. As informações 

fornecidas por você serão tratadas como confidenciais, de forma que você não 
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será identificado (a) em nenhum momento, mesmo quando os resultados da 

pesquisa forem divulgados em qualquer forma. Desta maneira, haverá total 

sigilo acerca de suas respostas às perguntas, visto que, os dados serão 

analisados de forma coletiva. 

 

Para socialização dos resultados da pesquisa, ela será divulgada no site da 

biblioteca da Universidade Metodista de São Paulo, bem como no portal da 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, sem que os respondentes 

sejam identificados. 

 

Caso esteja de acordo com o exposto acima, favor preencher o questionário, 

que se encontra no link a seguir:  

 
https://docs.google.com/forms/d/169H-gBQITORbalbke_tu6v_PDVYCvtXakMa9-gYy3c8/viewform 

 

Desde já, agradecemos a colaboração com a pesquisa acadêmica 

apresentada. 

 

https://docs.google.com/forms/d/169H-gBQITORbalbke_tu6v_PDVYCvtXakMa9-gYy3c8/viewform
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Questionário da Dissertação 
 

1) Tempo de atuação em Comércio Exterior na carreira: 
 (   ) até 2 anos (   ) de 2 à 10 anos  (   ) mais do que 10 anos. 

 

2) Nível hierárquico: 
        ( ) Supervisor(a) ( ) Coordenador(a) ( ) Gerente ( ) Diretor(a) ( ) Proprietário(a) ( ) Outros 

 

3) A empresa é: 
 (   ) Nacional  (   ) Multinacional 

 

4) Número de funcionários diretos da empresa: 
 (   ) até 9 (   ) 10 a 49 (   ) 50 a 99 (   ) mais de 100 

 

5) Qual a atuação da empresa no comércio exterior? 
 (   ) Importação (   ) Exportação  (   ) Ambos 

 

6) Os produtos importados ou exportados tem sempre o mesmo NCM? 
 (   ) Sim  (   ) Não 

 

7) Qual o número de desembaraços aduaneiros por mês da empresa? 
 (   ) 1 à 15  (   ) 16 à 30  (   ) mais de 31 

 

8) Na sua empresa, o despacho aduaneiro é terceirizado? 
 (   ) Não é terceirizado  (   ) Parcialmente  (   )Totalmente  

 

9) Se terceirizado o despacho aduaneiro, há quanto tempo 

aproximadamente? 
 (  ) Não se aplica (  ) menos de 2 anos (  ) entre 2 e 5 anos  (   ) mais de 5 anos 

 

10) Você acha fácil que outros executem/imitem a sua atividade de despacho 

aduaneiro? 
 (   ) Concordo muito (   ) Concordo (   ) Neutro (   ) Discordo (   ) Discordo muito 

 

11) A alta especificidade de recursos (investimentos dedicados exclusivamente 

para o desempenho do processo terceirizado) da atividade de despacho 

aduaneiro influência a decisão de terceirizar? 
 (   ) Concordo muito (   ) Concordo (   ) Neutro (   ) Discordo (   ) Discordo muito 
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12) Gestores com maior número de subordinados são mais bem vistos pelo 

mercado? 
(   ) Concordo muito (   ) Concordo (   ) Neutro (   ) Discordo (   ) Discordo muito 

 

13) As informações envolvidas no despacho aduaneiro devem ser protegidas 

por questões estratégicas? 
(   ) Concordo muito (   ) Concordo (   ) Neutro (   ) Discordo (   ) Discordo muito 

 

14) O fato do despacho aduaneiro não ser considerado uma competência 

central da organização influência a decisão de terceirização? 
 (   ) Concordo muito (   ) Concordo (   ) Neutro (   ) Discordo (   ) Discordo muito 

 

15) É grande o esforço para a seleção e contratação do prestador de serviço 

para o despacho aduaneiro? 
 (   ) Concordo muito (   ) Concordo (   ) Neutro (   ) Discordo (   ) Discordo muito 

 

16) Responsáveis por gerenciarem contratos de prestadores de serviço tem 

baixo poder de influência na operação devido as cláusulas contratuais? 
(   ) Concordo muito (   ) Concordo (   ) Neutro (   ) Discordo (   ) Discordo muito 

 

17) Sua empresa perderia vantagem competitiva se seu concorrente obtivesse 

acesso as suas políticas de comércio exterior, cadeia logística, lista de 

fornecedores e clientes? 
(   ) Concordo muito (   ) Concordo (   ) Neutro (   ) Discordo (   ) Discordo muito 

       

18) Os clientes finais NÃO percebem os benefícios da atividade de despacho 

aduaneiro? 
  (   ) Concordo muito (   ) Concordo (   ) Neutro (   ) Discordo (   ) Discordo muito 

 

19) Por mais cuidados que se tomem, os contratos de despacho aduaneiro 

ficam incompletos e não atendem a sua necessidade? 
 (   ) Concordo muito (   ) Concordo (   ) Neutro (   ) Discordo (   ) Discordo muito 

 

20) Sua empresa vincula remuneração e benefícios de gestor pelo número de 

subordinados? 
(   ) Concordo muito (   ) Concordo (   ) Neutro (   ) Discordo (   ) Discordo muito 
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21) Você tem receio que algum terceiro compartilhe as boas práticas da sua 

empresa com outros? 
(   ) Concordo muito (   ) Concordo (   ) Neutro (   ) Discordo (   ) Discordo muito 

 

22) Você acha que a terceirização do despacho aduaneiro permite maior foco 

nas atividades essenciais do negócio? 
 (   ) Concordo muito (   ) Concordo (   ) Neutro (   ) Discordo (   ) Discordo muito 

 

23) O monitoramento do prestador de serviço para garantir os termos e 

condições dos contratos acordados exige grande esforço? 
  (   ) Concordo muito (   ) Concordo (   ) Neutro (   ) Discordo (   ) Discordo muito 

 

24) Você acha que a terceirização do despacho aduaneiro influência 

negativamente o seu status dentro da empresa? 
(   ) Concordo muito (   ) Concordo (   ) Neutro (   ) Discordo (   ) Discordo muito 

 

25) A terceirização do despacho aduaneiro cria desintegração entre as áreas 

reduzindo dessa forma a vantagem competitiva da empresa? 
(   ) Concordo muito (   ) Concordo (   ) Neutro (   ) Discordo (   ) Discordo muito 
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