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PLY 
Reduzindo custos de nossos clientes 
desde 1990 
 

• Pioneira no segmento de mão 
de obra temporária, em Macaé 
- RJ 

• Ampla experiência em 
contratações para projetos de 
C&M e manutenção. 

• Fidelização de nossos clientes. 

• Integração total com o RH do 
contratante. 

 

 

 

 

 



Embasamento 
legal 

• A contratação de mão de obra temporária 
está embasada na Lei nº 6.019/74 e foi revisada 
pela Lei 13.429/17. 

• A contratação é possível em casos de 
demandas intermitentes, como; campanhas e 
paradas de produção, projetos de curto prazo e   
flutuações  de efetivo, sazonais ou não. 

• Não impacta as cotas de menor-aprendiz e 
PcD’s do cliente final. 

• É  obrigatório que a contratação do 
trabalhador temporário seja realizada através de 
uma  empresa intermediária, como a PLY, sendo 
vedada a contratação direta pelo cliente. 

• O contrato de trabalho temporário pode ser 
de até 180 dias, prorrogáveis por mais 90 e pode 
ser encerrado sem prejuizo a qualquer momento. 

• O trabalho temporário não constitui uma 
terceirização, haja vista que o trabalhador 
temporário fica sob o poder diretivo e técnico da 
empresa cliente. 



Benefícios 
Econômicos 

• O maior diferencial de custo na 
contratação de mão de obra 
temporária está na inexistência dos 
custos indenizatórios, na recisão (aviso 
prévio e multa rescisória – art. 479 
CLT). 

 

• Os contratos de trabalho temporário 
tem duração variável*, o que é 
perfeito para adaptação à dinâmica em 
paradas de manutenção e de projetos 
de engenharia (C&M) de curta 
duração. 
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*máximo de 180 dias prorrogáveis por mais 90 a depender da duração do motivo justificador 

Redução 
de Custos 



Variação de custos por tempo de 
projeto - CLT 
 

São adicionados para a composição dos 
custos com mão de obra: 

 

• Encargos 
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Variação de custos por tempo de 
projeto - CLT 
 

São adicionados para a composição dos 
custos com mão de obra: 

 

• Encargos 

• Custos administrativos 
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Variação de custos por tempo de 
projeto - CLT 
 

São adicionados para a composição dos 
custos com mão de obra: 

 

• Encargos 

• Custos administrativos 

• Custos com recrutamento e seleção 
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Variação de custos por tempo de 
projeto - CLT 
 

São adicionados para a composição dos 
custos com mão de obra: 

 

• Encargos 

• Custos administrativos 

• Custos com recrutamento e seleção 

• Verbas recisórias 
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Comparativo de custos 
Temporário x CLT 
 

Como visto anteriormente, o sobrecusto 
associado à contratação pela CLT é 
variável de acordo com a curva em azul no 
gráfico ao lado. 
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Comparativo de custos 
Temporário x CLT 
 

Como visto anteriormente, o sobrecusto 
associado à contratação pela CLT é 
variável. 

 

Devido a natureza do contrato de trabalho 
temporário, este não apresenta variação 
de sobrecusto. 

 

• A diferença entre a curva azul (CLT) e a 
laranja (MOT) representa a economia 
direta para o projeto. 
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Benefícios econômicos do uso de 
trabalho temporário 
 

Para o caso apresentado, o uso de mão de 
obra temporária apresenta vantagem 
financeira sobre a mão de obra direta 
(CLT) em todo o intervalo em azul. 

 

Em projetos de engenharia (C&M ou  
manutenção) cujo término está sujeito a 
intercorrências diversas, o uso da mão de 
obra temporária é adequado, haja vista a 
economia resultante. 
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Conclusão 

Estão entre os benefícios da contratação de 
Mão de obra temporária: 

 

• Flexibilidade no prazo de contrato 

• Possibilidade de absorção de 
funcionários-destaque, gerando impacto 
positivo nos indicadores de turnover 

• Agilidade na admissão para projetos 
rápidos 

• Redução de custo/ Aumento de margens 



PLY 

 
Avenida Churchill, 129 – Sala 1001 – Centro 

Rio de Janeiro – Brasil 
 

Tel: +55 (21) 2524-9704  

 

 

http://www.ply.com.br 


