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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise da terceirização no setor de saneamento com ênfase nos prós e contras sobre a 
qualidade dos serviços de abastecimento de água. Os procedimentos metodológicos de tal pesquisa tiveram como base a síntese de diversos 
dados do setor disponíveis nos meios de informações Bibliográficas, dados secundários e entrevista aplicada no corpo operacional da Companhia 
de Saneamento do Pará – COSANPA sediada no município de Castanhal. A partir do estudo de caso constatou-se que tais atividades de suporte 
têm oferecido respostas rápidas, práticas e continuas aos problemas que norteiam a atividade fim, tornando-a assim muito mais flexível às 
mudanças e necessidades que surgem no dia a dia. Sendo uma pesquisa de caráter exploratório com análise crítica acerca da terceirização de 
serviços, foi proposta à Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, localizada no município de Castanhal, a aplicação de uma abordagem 
técnica sobre os prós e contra que foram constatados nos contratos de terceirização existentes no serviço de abastecimento de água local. Em tal 
trabalho buscar-se-á aferir a qualidade do referido serviço, seus custos e que tipos de aprimoramentos devem ser inseridos nos contratos futuros. 
Inicialmente foi feita uma vasta pesquisa sobre o assunto nos diversos meio de informação disponíveis. Em seguida foi aplicado nos entrevistados 
da COSANPA um questionário com múltiplas perguntas objetivas e subjetivas acerca dos serviços terceirizados, com ênfase nos impactos sentidos 
pela gestão com a terceirização de serviços assim como se ouve ou não mudança no planejamento institucional da Companhia com a chegada de 
tal modalidade.  Nos serviços de Retirada de Vazamentos em Castanhal constatou-se que, de um modo geral, o objetivo vem sendo cumprido a 
contento, mesmo porque é fato que não existem estoques de vazamentos na cidade. Ficou claro que os resultados positivos atingidos em tal 
modalidade têm como base o bom dimensionamento da mão de obra e logística utilizadas, porém poderiam ser bem melhores se, no Termo de 
Referência Técnica que originou tal contrato, tivesse previsto, por exemplo, a manutenção de um estoque mínimo de materiais hidráulicos no 
escritório local da Contratada; a obrigação de a mesma manter uma equipe pronta para atender as demandas de vazamentos nos finais de 
semana, feriados ou em períodos noturnos; um veículo com idade não superior a 2 anos de uso e adequado para transportar com segurança a 
equipe e os insumos necessários; sem contar a fragilidade do contrato por não dispor de recursos financeiros para executar a recuperação de 
pavimentos asfáltico. Ou seja, concluiu-se que o contrato de retirada de vazamentos em Castanhal já evoluiu bastante com os anos, denotando 
resultados comprovadamente positivos, porém, ainda há muitos desafios a serem transpostos até atingir o grau de excelência desejável. De um 
modo geral, ao se analisar os serviços que a Companhia de Saneamento do Pará vem desenvolvendo em Castanhal através dos contratos de 
prestação de serviços na área comercial e na área operacional, ficou bem claro que tal Concessionária tem buscado com tais modalidades 
terceirizadas, nada mais que a dinamização da sua principal finalidade, que é o abastecimento de água dos seus clientes. De um modo geral a 
terceirização de serviços entrou e se fixou fortemente nos variados setores da área de saneamento, tal como tem acontecido a décadas na 
Companhia de Saneamento do Pará em Castanhal. Porém os desafios futuros de tal modalidade continuam e sempre estarão inseridos na sua 
própria essência, nas suas próprias origens, uma vez que ficou bem claro que o sucesso da terceirização de serviços depende única e 
exclusivamente da evolução das suas próprias necessidades.
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