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Plataforma ajuda encontrar prestadores de
serviços terceirizados
Site oHub permite com um único pedido de orçamento receber
diversas propostas para terceirização de serviços.
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A contratação de empresas prestadoras de serviços terceirizados é uma forma de melhorar a
eficiência operacional da empresa contratante, permitindo que ela possa manter o seu foco na
atividade principal do empreendimento.
Nos serviços terceirizados, uma empresa contrata a prestadora especializada em áreas que não
sejam sua atividade fim para a realização de serviços específicos, como ocorre nas áreas de
vigilância, portaria, limpeza, conservação, alimentação e transportes, entre outras.
Através dos serviços terceirizados, o contratante, ou tomador de serviços, delega a responsabilidade
para o contratado, ou tomador de serviços, que assume toda a responsabilidade pela contratação de
funcionários, com o pagamento de todas as obrigações trabalhistas.
Essa prática permite reduzir custos de operação e administração, delegando aos serviços
terceirizados, que não estejam diretamente ligados à atividade principal da empresa contratante.
Hoje, os serviços terceirizados é um dos segmentos que mais emprega no Brasil, possuindo um
contingente de mais de 4 milhões de pessoas empregadas, segundo dados do IBGE.
Um dos pontos que mais preocupa as empresas na busca de serviços terceirizados é a qualidade da
prestação de serviços e a regularidade fiscal das empresas prestadoras.
Na hora de contratar os serviços terceirizados, o critério para a escolha deve contar com itens como
referências sobre a empresa, sua idoneidade, as questões jurídicas e trabalhistas porventura
existentes e seus documentos, comprovando, com isso, a qualidade e a segurança dos serviços
prestados.
No site oHub (www.ohub.com.br) é possível encontrar empresas que prestam serviços de
terceirização. E com apenas um pedido de orçamento é possível receber o contato de cerca de 5
fornecedores qualificados em poucas horas.

Segundo Alexandre Pajola, sócio da plataforma, "não é mais necessário ficar navegando no Google,
preencher formulários em diferentes sites de empresas, no oHub é feito um pedido só e nós
encaminhamos para a nossa rede de fornecedores. Um trabalho de mais de 1 hora é realizado em
menos de 5 minutos agora."
O oHub facilita encontrar serviços terceirizados, pois além de gastar menos tempo no processo de
pedido de orçamento, também é possível comparar as propostas e economizar, escolhendo aquela
com o melhor custo benefício.
Nos endereços https://www.ohub.com.br/empresas/construcao-limpeza-e-conservacao/mao-de-obraterceirizada:terceirizacao-de-limpeza e https://www.ohub.com.br/empresas/construcao-limpeza-econservacao/mao-de-obra-terceirizada:terceirizacao-de-portaria, o oHub lista todas as empresas que
fazem terceirização de limpeza e portaria. E em menos de 3 minutos é possível fazer o pedido de
orçamento.

