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Resumo:  
A presente dissertação analisa sob o ponto de vista estratégico, os fatores determinantes 

da aquisição e continuidade da contratação de serviços terceirizáveis em estabelecimentos 

de saúde (hospitais). O processo de globalização, aliado à redução de custos e a 

necessidade estratégica das empresas de se concentrarem em suas próprias atividades, 

contribuíram para o aumento da terceirização nas corporações de modo geral. No Brasil, 

as baixas margens de lucros têm levado os hospitais a recorrerem com freqüência, à 

terceirização de serviços. Busca-se reduzir custos de mão-de-obra e de encargos 

trabalhistas. Aliado a esse novo cenário, há uma crescente cobrança pela qualidade dos 

serviços de apoio, que constitui importante condição para a prevenção e controle de 

infecção hospitalar. A limpeza é um dos elementos primários e eficazes nas medidas de 

controle para romper a cadeia epidemiológica das infecções, como forma de garantir aos 

usuários uma permanência em local asseado e em ambiente com menor carga de 

contaminação possível. Objetivo geral é demonstrar os fatores motivadores ou não que 

levam os estabelecimentos de saúde (hospitais) a contratarem serviços terceirizáveis de 

higiene e limpeza. Para a obtenção dos dados, foram realizadas visitas em cinco hospitais 

de referência localizados em Belo Horizonte – MG, entrevistas com os diretores através 

da aplicação de um roteiro de perguntas semi-estruturada e para análise dos dados foi 

utilizada a análise de conteúdo. Ao final, conclui-se que a maioria dos hospitais apresenta 

comportamento favorável ao processo de terceirização, desde que as prestadoras de 

serviços sejam associadas a práticas de um sistema de gestão eficiente. Foi possível 

constatar que o desenvolvimento do processo de terceirização pode ser alcançado quando 

as empresas terceiras adotam sistema padronizado de treinamentos aos funcionários, bem 

como adotam práticas de utilização eficazes de produtos e equipamentos equivalentes aos 

processos de limpeza hospitalar. Não obstante, o custo ainda é fator desfavorável à adoção 

da terceirização. O serviço sendo realizado pela própria administração do hospital 

apresenta custos menores, em contrapartida, exige maior foco do hospital em atividades 

consideradas periféricas ou meio.  
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