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RESUMO 

PORTULHAK, H. Papeis, responsabilidades e desafios na implanta~ao e 
manuten~ao de centros de servi~os compartilhados: urn estudo de caso. A 
pratica de implantag6es de estruturas de servigos compartilhados em entidades e 
um fen6meno recente e em franca expansao no Brasil e em todo o mundo, par ser 
capaz de obter consideraveis resultados em termos de custo, agilidade e qualidade 
nas empresas que utilizam desta pratica, ao liberar as unidades de neg6cio para 
atividades taticas e estrategicas ligadas ao neg6cio da companhia e operacionalizar 
atividades de suporte. Este trabalho possui o objetivo de identificar os principais 
desafios existentes e enfrentados na implantagao de um Centro de Servigos 
Compartilhados, verificando seus papeis, responsabilidades, desafios e vantagens 
apresentadas na manutengao desta area para toda a estrutura organizacional, 
sendo esta pesquisa motivada pela quantidade escassa de fontes de pesquisa sabre 
o assunto no Brasil, em especial em relagao a abordagem de fatores locais que 
puderam influenciar no formate e atuagao destas areas. 0 tema e abordado de 
forma qualitativa e descritiva, com a realizagao de um estudo de caso em um Centro 
de Servigos Compartilhados de uma empresa multinacional de grande porte, aliando 
resultados de entrevistas realizadas com gestores com o referendal te6rico 
relacionado levantado neste trabalho. 0 estudo de caso realizado corrobora as 
afirmag6es de autores e de pesquisas realizadas em relagao as vantagens obtidas 
par grupos empresariais como redugao de custos, ganhos de escala, qualidade e 
agilidade nas informag6es disponibilizadas e servigos prestados pelos Centres de 
Servigos Compartilhados, obtidas com a aplicagao de diversos procedimentos e 
ferramentas de gestae para tratamento das dificuldades enfrentadas, padronizagao 
de processes e especializagao dos colaboradores nas atividades outrora 
consideradas secundarias nas Unidades de Neg6cio; alem de ganhos obtidos ao 
permitir as Unidades de Neg6cio focar apenas em atividades-chave da entidade, 
fazendo com que a entidade esteja cada vez mais competitiva no ambiente 
empresarial. 

PALAVRAS-CHAVE: CENTRO DE SERVICOS COMPARTILHADOS, ATIVIDADES 

DE SUPORTE, FERRAMENTAS DE GESTAO. 
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1 INTRODUCAO 

Em urn cenario empresarial altamente competitive e com grandes evolugoes 

tecnol6gicas, onde a obtengao de informagoes mais rapidas e confiaveis sobre 

desempenho e urn fator crftico de sucesso e, por outre lado, mantem-se a 

necessidade constante de redugao de gastos, para que a entidade obtenha 

melhores resultados financeiros e seja capaz de proporcionar pregos mais baixos a 

seus clientes, os gestores empresariais convivem com este dilema habitualmente: 

obter informagoes mais rapidas e excelemcia nos processes internes e, ao mesmo 

tempo, reduzir gastos. 

Uma das solugoes existentes para este dilema e a implantagao de urn Centro 

de Servigos Compartilhados (CSC), uma estrutura na organizagao voltada para a 

operacionalizagao de atividades de suporte, com foco na excelencia operacional, 

pela qualidade e agilidade na obtengao de informagoes necessarias para clientes 

internos e externos e que, ao mesmo tempo, Iibera as unidades de neg6cio ou filiais 

para que tenham foco em atividades taticas e estrategicas ligadas ao neg6cio da 

companhia, alem de reduzir custos administrativos totais. 

Esta pratica vern ganhando espago no Brasil nos ultimos anos, em especial 

em empresas de grandee medio porte, onde e encarada como urn mecanismo que 

agrega valor para a entidade e para os acionistas, por meio de ganhos com 

padronizagao e otimizagao de processes, com consequente ganho de tempo de 

resposta para clientes internes e externos e redugao de custos, algo considerado 

custoso caso a empresa mantivesse as atividades administrativas pulverizadas em 

cada unidade de neg6cio (DELOITTE, 2007). 

Os resultados obtidos com a adogao deste modele de gestae fazem com que 

esta pratica se firme como a solugao mais rapida e eficiente na busca de operac;oes 

flexfveis e de baixo custo, mostrando-se eficaz tanto em organizac;oes em expansao 

quanto em empresas que enfrenta!ll constantes desafios em urn mercado 

competitive (IBM, 2008), 

Por envolver e demandar grandes mudanc;as operacionais e culturais em toda 

a entidade ou grupo empresarial, sua implantagao e manutenc;ao nao sao uma tarefa 

facil para os gestores empresariais. A busca continua de reduc;ao de custos aliada a 
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necessidade de melhorias, padronizag6es e automatizag6es de seus processes, 

visar a unidade de negocio como cliente e justificar a viabilidade de sua existencia 

sao tarefas constantes enfrentadas pelos lideres dos CSCs. 

0 presente trabalho busca realizar urn estudo de case em urn esc de urn 

grupo empresarial de grande porte, com intuito de verificar as experiencias e 

desafios enfrentados na implantagao, estabilizagao e manutengao desta estrutura, 

aliando as informag6es e praticas adotadas com referencias teoricas, com finalidade 

de verificar experiencias e dificuldades enfrentadas na pratica e que nao estejam 

presentes em materiais bibliograficos sabre este tema e, ao mesmo tempo, 

apresentar oportunidades de melhorias que estejam presentes nestes materiais 

teoricos, vista que este e urn tema recente e em expansao no Brasil. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Exigencias constantes de resultados confiaveis e ageis e com baixo custo, 

mediante agrupamento, padronizagao e automatizagao de processes, mudangas e 

adaptag6es culturais dos colaboradores, sao metas que devem ser atingidas 

rapidamente e de forma constante pelos lideres responsaveis pela implantagao e 

manutengao de urn esc. Alem disto, novas responsabilidades podem ser 

designadas a esta area ao Iongo de sua existencia, sob as mesmas exigencias 

citadas anteriormente, a qualquer momenta. 

Neste cenario de exigencias, poqe-se tornar nebuloso o papel e localizagao 

desta estrutura na organizagao, em especial quando se trata de urn esc que e 

mantido pela propria entidade, tendo como a unidade de negocio seu cliente 

principal, mesmo estando ambos sob mesmo comando. 

Diante desta mudanga na estrutura organizacional e das dificuldades 

ocorridas em consequencia de sua implantagao e durante sua existencia, sejam 

estas dentro do proprio CSC OU com seus stakeholders, OS lideres desta estrutura 

necessitam aplicar diversas praticas e ferramentas para que sua existencia e 

manutengao sejam justificadas aos acionistas, mantendo alto indice de satisfagao de 

seus clientes. 
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Neste panorama, o presente trabalho procura responder a seguinte questao: 

quais sao as principais praticas adotadas para a implantac;ao e manutenc;ao de 

urn Centro de Servic;os Compartilhados, bern como seus papeis, 

responsabilidades, vantagens e desafios em urn grupo empresarial? 

1.2 OBJETIVOS 

Considerando o problema de pesquisa citado, optou-se neste trabalho pelo 

desmembramento dos objetivos desta pesquisa em gerais e especificos, para que 

estes sejam capazes de conduzir e direcionar as ag6es necessarias para a 

resolugao da questao de pesquisa proposta. 

Gil (2002, p.111) conceitua os objetivos gerais da seguinte forma: 

Os objetivos gerais sao pontos de partida, indicam uma dire<;:ao a seguir, 
mas, na maioria dos casas, nao possibilitam que se parta para a 
investiga<;:ao. Logo, precisam ser redefinidos, esclarecidos, delimitados. Oaf 
surge os objetivos especfficos da pesquisa. 

Em relagao as suas fungoes, Oliveira (2003) explica que o objetivo geral 

procura dar uma visao ampla da pesquisa e, que nele, o pesquisador deve mostrar a 

importancia do assunto, a relevancia do trabalho e sua contribuigao para a 

ampliagao do conhecimento geral relativo a ele. Ja sabre os objetivos especificos, o 

mesmo autor esclarece que estes definem o ponto central do trabalho, sendo nesta 

fase demonstrada a delimitagao da pesquisa a ser desenvolvida, bern como o 

enfoque a ser dado sabre o assunto estudado. 

1.2.1 Objetivo geral 

0 objetivo geral deste trabalho e identificar OS principais desafios existentes e 

enfrentados na implanta<;ao de urn Centro de Servigos Compartilhados de urn grupo 

empresarial de grande porte, alem de verificar seus papeis, responsabilidades, 

desafios e vantag~ns na manutengao desta area para toda a organizagao. 
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1.2.2 Objetivos especificos 

0 objetivo geral pode ser subdividido nos seguintes objetivos especificos: 

a. Justificar as vantagens da implantac;ao de uma area de Centro de Servic;os 

Compartilhados em grupo empresarial de grande porte; 

b. Listar as principais procedimentos adotados e apontar as principais desafios 

enfrentados na implantac;ao desta area e durante sua estabilizac;ao; 

c. Elencar as principais atividades desenvolvidas nesta area, seus papeis, 

responsabilidades, bern como sua estrutura hierarquica interna e sua posic;ao 

na governanc;a corporativa; 

d. Apresentar as principais desafios a serem enfrentados pela area e eventuais 

oportunidades de melhoria para a empresa objeto de estudo; 

e. Relacionar informac;oes disponiveis em referenciais te6ricos existentes sabre 

o tema com situac;oes praticas ocorridas em urn Centro de Servic;os 

Compartilhados. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A partir da decada de 90, parcela significativa dos maiores grupos 

empresarias da Europa e Estados Unidos implantaram algum tipo de iniciativa de 

compartilhamento de servic;os, permitindo que estas ganhassem vantagem 

competitiva, principalmente devido a reduc;ao de custos alcanc;ada. No Brasil, este 

conceito comec;a a ser desenvolvido e ja pode ser percebido urn crescente interesse 

pelo assunto. De acordo com estudo realizado pela empresa Deloitte Touche 

Tohmatsu (2007),_ 79% das empresas entrevistadas que possuiam urn CSC 

declararam que este possuia tempo de funcionamento men or do que 10 a nos, e que 

43% das empresas entrevistadas que nao possuiam urn esc pretendiam iniciar a 

implantac;ao desta estrutura em ate dais anos. Alem disto, dentre as empresas que 

possuem CSCs, 51% pretendem expandir o escopo dos servic;os da area, alem de 

outros 24% declarar que pretendem expandir servic;os para outras areas da 
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empresa. 

Tendo em vista a implantagao de Centros de Servigos Compartilhados par 

varias grandes corporag6es no Brasil, ah§m das informagoes acima, ha a importancia 

de ser realizado urn estudo de caso, a fim de demonstrar as principais ferramentas e 

praticas utilizadas para sua implantagao e estabilizagao, os principais desafios 

enfrentados e suas responsabilidades dentro da estrutura corporativa, que acabam 

em proporcionar ao grupo empresarial vantagens diversas, como ganhos financeiros 

de forma direta e indireta, alem de ganhos em competitividade e em qualidade e 

agilidade na obtengao de informag6es de desempenho da entidade. 

A realizagao de urn estudo de caso para este trabalho e justificada pelas 

fontes escassas de pesquisa bibliografica sabre o assunto no Brasil, onde questoes 

culturais podem ser investigadas e exploradas, com objetivo de capturar 

experiemcias e informagoes sabre situag6es ocorridas na pratica na entidade que 

possam agregar valor a este trabalho. E possivel acrescentar a este item o resultado 

obtido par meio de pesquisa realizada pela empresa Deloitte (2009), que aponta a 

falta de conhecimento sabre o modo de operagao de urn CSC como a principal 

barreira existente para as empresas brasileiras que ainda nao optaram par implantar 

urn esc (38% das respostas), 0 que reafirma a importancia de realizagao de 

estudos e produgao de material bibliografico sabre o tema. 

E, finalmente, o desenvolvimento deste trabalho e motivado tambem pelo 

interesse do seu autor em conhecer as praticas de gestao adotadas ao Iongo da 

implantagao e manutengao de urn Centro de Servigos Compartilhados, e relacionar 

esta oportunidade com o conteudo obtido durante o curso de Especializagao em 

Controladoria. Alem disto, o interesse neste tema surge em fungao da area de 

atuagao do autor, que trabalha em urn Centro de Servigos Compartilhados. 
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

0 trabalho em questao esta estruturado em capftulos para melhor 

organizagao dos elementos utilizados para sua construgao. lnicialmente, na segao 1, 

observam-se o problema de pesquisa, objetivos do trabalho e justificativas para sua 

realizagao. Em seguida (segao 2), esta disponfvel o material te6rico utilizado para 

aprofundamento nos assuntos relacionados ao tema da pesquisa, com definigoes de 

servigos compartilhados e centros de servigos compartilhados, seu hist6rico no 

Brasil e no mundo, aiE3m dos modelos, vantagens e desvantagens observadas pelos 

principais autores sabre a materia. 

A seguir, na segao 3, estao descritas as classificagoes e procedimentos 

metodol6gicos adotados deste trabalho, com intuito de facilitar a visualizagao da 

forma de abordagem da questao de pesquisa. Na segao 4 sera possfvel observar as 

caracterfsticas da empresa objeto do estudo de caso e a analise dos dados obtidos 

nas entrevistas, que servirao de insumo para as consideragoes finais e 

recomendagoes realizadas na segao 5. 

Ja na parte final deste trabalho, sera possivel obter o referendal bibliogratico 

utilizado, alem do questionario aplicado aos responsaveis pela entidade objeto do 

estudo de caso. 
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2 REVISAO BIBLIOGRAFICA 

Dada a relevancia desta pesquisa no contexto atual, e com o foco de alcangar 

de forma satisfat6ria os objetivos ja delimitados, e necessaria a realizagao de uma 

contextualizagao sabre o assunto que sera discutido nesta pesquisa. Entender a 

origem e seu hist6rico, alem de assimilar os modelos, as tend€mcias, os resultados e 

a evolugao nesta pratica de Centros de Servigos Compartilhados no Brasil e no 

mundo sao imprescindfveis para embasamento das justificativas oferecidas e para 

resolugao da questao de pesquisa. 

Diante disto, foi realizada uma revisao bibliografica sabre o assunto, para que 

esta possa demonstrar e apresentar, par meio das fontes existentes, os aspectos 

relacionados aos objetivos delimitados nesta pesquisa, alem de contribuir para seu 

alcance, servindo como arcabougo e matriz de comparagao no estudo de caso. 

2.1 SERVI<;OS COMPARTILHADOS 

Servigos compartilhados (em ingles, Shared Services) e a pratica em que 

unidades de neg6cio de empresas e organizagoes decidem compartilhar urn 

conjunto de servigos ao inves de te-lo como uma serie de fungoes de apoio 

duplicadas dentro da organizagao (QUINN; COOKE; KRIS, 2000). 

Segundo Schulman et a/. (2001 ), "Servigos Compartilhados" e a 

concentragao de atividades anteriormente espalhadas ao Iongo de uma organizagao, 

com prop6sito de servir multiplas unidades internas a custos reduzidos e com alta 

qualidade na prestagao dos servigos, para que a entidade tenha condigoes de 

atender seus clientes finais e intensificar o seu valor. 

Para Arthur Andersen (2000), Servigos Compartilhados sao entidades 

organizacionais independentes que fornecem servigos bern definidos para mais de 

uma unidade da corporagao (divisao, unidade de neg6cio, etc.) ou empresa. Sao 

responsaveis par gerenciar seus pr6prios custos, a qualidade e o cronograma do 

servigo e geralmente tern acordos contratuais com seus clientes (parceiros), 

conforme esquema representado na Figura 1. 



Figura 1: Estrutura organizacional ap6s a implantac;ao do CSC 
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Mediante estes conceitos, e possivel observar que urn dos principais aspectos 

que explicam a existencia de servigos compartilhados e em relagao a necessidade 

de eliminar duplicidades de areas localizadas em cada unidade de neg6cio de uma 

mesma organizagao, sendo estas atividades de suporte, necessarias para a 

entidade. 

Neste conceito, ainda e necessaria considerar a delimitagao realizada por 

Shah (1998), onde ele exp6e que "Servigos Compartilhados" nao se resume uma 

centralizagao de atividades de apoio que sao realizadas sem identificar qual e a real 

necessidade de determinada area, mas sim uma unidade orientada para as 

necessidades de seu cliente interne, buscando qualidade e maximizagao da 

utilizagao de recursos. Esta diferenga pode ser exemplificada e demonstrada por 

meio da Figura 2. 
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. Figura 2: Serill90s Compartilhados x Certtraliza¢8o em refa~ao as dimerisoes 
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Consumidor 

. Orienta~ao do 
Servi~o 

Flexibilidade 

Monitoramento 
da Performance 

Cobran~as 

Localiza~ao 

Fonte: Booz-AIIen & Hamilton (1999) 

Central!Za<fao 

. Gerentes funcionais seniores definem as 
lpoliticas e dii'ecionamento 

. Contabaidade para o corporative. 

Fun~Q8s oorpoll,ltiv~s tomam as 
decisoes sabre a entrega e a oferta de 
secvicos 

Servi~os padronizados 

E obrigatoria a utniza~ao de servi~os 
intemos 

Performance monitorada atraves de 
metas lntemas 

Unidades de Neg6cio cobradas com 
base nas alocacoes de recurnos 

Nom1almente localizada juntamente com , 
o corporativo 

Na Figura 2, e possivef observar diversas diferencas entre aspectos 

presentes em estruturas que possam englobar apenas uma mera centraliza9ao e 

uma area de Serviyos Compartilhados como, por exemplo, a orientac;Bo do serviyo 

realizado, em que e caracterizada uma centralizac;Bo de atividades nos cases onde e 

buscada ·uma padronizagao dos servigos, e e verificada uma caracterfstica de 

. Set¥iyos Compam!hados .quamdo na, :a postura -de atender .as .necessidades de seu 

cliente, realizando o servigo de acordo com sua determinagao. 

2.2 CENTRO DE SERVI<;OS COMPARTILHADOS (CSC) 

A maioria das empresas opta por implantar os servi9os compartilhados e por 

consolicta~tos· em uma· unica- unidade. A partrr~-da'f; surge· o·· conceito do Centro de· 

Servigos Compartilhados (CSC). 

Centro de Serv(r;os Compartilhados e a concentrayao dos recursos da 

entidade atuando com atividades, difundidas atraves da organizac;Bo, a tim de servir 

a multiples parceiros ou unidades internas, com baixo custo e alto nivel de qualidade 

dos serv~os . prestados, CO.'ll prop6sito comum. de . satisfazer os .clientes externos e 

acrescentar valor a entidade (SCHULMAN et al., 2001). 
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As principais razoes pelas quais as empresas adotam Centres de Servic;os 

Compartilhados, segundo Schulman et al. (2001) sao: diferenciar as competencias 

centrais da organizac;ao das atividades de servic;os de apoio; reduzir custos; 

aumentar a confianc;a e a consistencia das informac;oes; melhorar o nlvel de 

quaiidade do servi~o e criar urna piataiorrna para o crescirnento e a rnudan~a. 

Gianesi e Correa ( 1994) acreditam que os servic;os puramente ditos nao sao 

estrategicos, porem os mesmos como atividades de apoio podem ser a garantia de 

sucesso de uma empresa, ou seja, creem que quando as unidades de neg6cio 

deixam de preocuparem-se com os servic;os que acompanham seus produtos, o foco 

dos neg6cios passa a ser direcionado para produzir melhor, e com mais qualidade e 

menor custo que a concorrencia. 

De acordo com estas citac;oes, e posslvel verificar que, alem de diminuir 

custos com a eliminac;ao de dupficidades de areas na organizac;ao, a entidade e 

capaz de melhorar a confiabilidade das informac;Qes obtidas, melhorar o atendimento 

ao cliente e, principalmente, liberar as unidades de neg6cio para dar maior atenc;So 

a objetivos estrategicos da empresa ligados ao neg6cio. A Figura 3 exemplifies esta 

situac;Bo. 

Figura 3: Unfficayao das funyees em dup!icidade em urn CSC 

Divisao A Divisao B 

DivisaoA Divisao B 

Fonte: Adaptado de Oeloitte Research (2003) 
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Na parte superior da Figura 3, verifica-se que a duplicidade de areas nas 

divisoes A e B que nao estao diretamente relacionadas ao neg6cio da empresa, 

apesar de serem essenciais para seu funcionamento. Neste panorama, e possivel 

observar diversos problemas imediatos que podem ocorrer em uma companhia com 

estas areas pulverizadas nas unidades de neg6cio: 

• Falta de padronizagao na mesma atividade em unidades dispersas; 

• Transtornos e longos periodos demandados para consolidagao de 

informagoes da entidade; 

• Duplicidade de cargos e fungoes; 

• Falta de foco nas atividades administrativas, fazendo com que a entidade 

perca oportunidades de redugao de custos e de melhorias nestes processes; 

• Aumento da complexidade dos processes dentro da unidade de neg6cios; 

• Diversidade de ferramentas e recursos de gestao e controle; 

• Ausencia de maior especializagao nas atividades administrativas e 

financeiras; 

• Alto tempo demandado para atender solicitagoes de stakeholders. 

Ja na parte inferior da Figura 3 esta o modelo de CSC, com as atividades 

administrativas e financeiras centralizadas. Neste modelo, notam-se diversas 

vantagens obtidas pela entidade, como por exemplo: 

• Redugao de custos com eliminagao de duplicidade de cargos e utilizagao de 

ferramentas unicas de gestao e controle; 

• Maior agilidac::le na obtengao de informagoes uteis para a entidade e na 

resposta de solicitagoes feitas pelos stakeholders, devido centralizagao das 

informagoes e padronizagao dos processes; 

• Maior qualidade e eficiencia nos processes e confiabilidade nas informagoes, 

devido padronizagao; busca e utilizagao de melhores praticas e maior 

especializagao dos profissionais envolvidos no processo. 
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2.3 HISTORICO DOS SERVI<;OS COMPARTILHADOS 

Em 1986, a General Eletric criou nos Estados Unidos um grupo conhecido 

como "Client Business Service", que possuia caracteristicas semelhantes as dos 

atuais Centros de Servigos Compartilhados. 

Acredita-se que o tempo shared service foi cunhado em 1990, em um estudo 

realizado pela empresa de consultoria norte-americana AT. Kearney sabre melhores 

praticas realizadas em diversas empresas americanas, onde foi observada a 

utilizagao desta estrutura para operagao de servigos financeiros. De acordo com 

Schulman et a/. (2001 ), o seu sucesso na area financeira, devido a melhoras no 

gerenciamento do capital de giro e redugao de custos nas operag6es, fizeram com 

que essa pratica comegasse a ser aplicada nas entidades em outras areas, como 

tecnologia da informagao, recursos humanos, juridica, suprimentos etc .. 

Empresas de nivel global como American Airlines, American Express, Avon, 

Dell, Dupont, General Electric, Hewlett-Packard, IBM, Johnson & Johnson, Shell e 

Xerox utilizam CSCs para concentrar estas atividades de suporte (BAIN & 

COMPANY, 2005). 

No ana de 2003, a Shared Services Business Process Outsourcing 

Association (SBPOA), em conjunto com a empresa de consultoria Accenture, 

realizou uma pesquisa em 188 entidades que implantaram servigos compartilhados, 

localizadas em quatro continentes e que atuam nos mais diversos ramos 

econ6micos, com objetivo de verificar o perfil das empresas que utilizam deste 

recurso. Na sequencia, os principais resultados obtidos nesta pesquisa (Tabelas 1 a 

5). 

Tabela 1 - Existencia de servi<;os compartilhados por ramo de atividade 

Ramo de Atividade % 

Produtos e servi<;os nao financeiros 52 

Comunica<;oes e alta tecnologia 16 

Servi<;os financeiros 14 

Recursos humanos 12 

Governo 6 

Fonte: SBPOA (2005) 
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Por meio da Tabela 1 e possivel observar que mais da metade das areas de 

servi<;os compartilhados existentes pertencem a empresas que atuam com produtos 

ou servi<;os nao financeiros, o que refor<;a o objetivo das empresas de 

desvincularem atividades que possam ser englobadas em servi<;os compartilhados 

das atividades estrategicas do neg6cio da empresa. 

Tabela 2 - Existencia de servigos compartilhados par receitas anuais 

Receita Anual % 

U$ 50 milhoes a U$ 499 milhoes 30 

U$ 500 milh6es a U$ 999 milhoes 12 

U$ 1 bilhao a U$ 5 bilh6es 25 

U$ 6 bilhoes a U$ 1 o bilhoes 9 

Acima de U$ 1 0 bilhoes 23 

Fonte: SBPOA (2005) 

Ao analisar a Tabela 2, e possivel notar que nao ha uma tendencia de ado<;ao 

da pratica de servi<;os compartilhados em rela<;ao a receita auferida pela entidade, o 

que pode significar que esta pratica pode ser adotada pela entidade de forma 

independente em rela<;ao a seu porte, sendo possivel sua ado<;ao tanto em 

empresas com receita anual de U$ 50 milhoes quanto em empresas com mais de 

U$ 10 bilhoes de faturamento anual. 

Tabela 3 - Existencia de servigos compartilhados par numero de empregados 

Numero de empregados % 

100 a 500 16 

501 a 1.000 7 

1.001 a 5.000 19 

5.001 a 10.000 13 

Acima de 10.000 44 

Fonte: SBPOA (2005) 
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Observa-se por meio da Tabela 3 que a maior parcela das areas de servigos 

compartilhados esta em empresas que possuem acima de 10.000 empregados, 

onde seria mais dificil obter diversas vantagens possiveis de serem alcangadas sem 

o recurso de servigos compartilhados, como padronizagao de processes, respostas 

mais rapidas aos stakeholders, dentre outros, alem de que nestas organizag6es e 

possivel existir diversas situag6es de duplicidade de cargos, algo que com os 

servigos compartilhados poderia diminuir e, em consequemcia, trazer grande impacto 

a organizagao em relagao a custos. 

Tabela 4 - Existencia de servic;os compartilhados - localizac;ao 

Localiza{:ao da empresa % 

America do Norte 41 

Europa Ocidental 36 

Asia 10 

America do Sui 6 

Pacifico Sui 4 

Africa 3 

Europa Oriental 0,5 

America Central 0,5 

Fonte: SBPOA (2005) 
' 

De acordo com a Tabela 4, as areas de servigos compartilhados estao 

concentradas em sua maioria na America do Norte e na Europa Ocidental, grandes 

polos econ6micos mundiais. Alem disto, vale ressaltar que esta pratica teve origem 

nos Estados Unidos, o que explicar o motivo da America do Norte ser a regiao com 

maior concentragao de servigos compartilhados. 
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Tabela 5 - Servi9os compartilhados - tempo de opera9ao 

Tempo-de Opera~io do CSC % 

0-2 anos 45 

3-5 anos 37 

11 -15 anos I 

15 6-10 anos 

3 

Fonte: SBPOA (2005) 

Ao ana!isar a Tabela 5 e-PQSSive! con.cluir q.ue os servi~os . compartilhados. sao 

um fenomeno recente, ja que quase metade dos serviyos compartilhados 

pesquisa9os possui menos de dois anos de operayao, e apenas 3o/o possuem entre 

11 a 15 anos de existencia. ·Verifica-se ainda esta evoluyao na Figura 4 a seguir, que 

destaca a adoyao deste modelo pelas maiores empresas do mundo, de acordo com 

avaliayao da revista norte-americana Fortune. 

Figura 4- Taxa de Adoyao do Modele de Serviyos Compartilhados entre empresas "Fortune 500~~ 

Taxa de Ad~ao do Modelo de Servi~os Compartilhados entre Empresas "Fortune soo•" 
~ ,.. 

• AXA 
• Barclays • Northrop 
:'.,..8~~-~!'.!:l!mJ'an 

! 

1990 1995 

Fonte: Joia (2008) 

E possivel notar com base na Figura 4 que grande parcela das empresas 

Fortune 500 que adotaram a pratica dos Servi90s Compartilhados a partir da decada 

de 1990 sao de origem norte-americana, o que corrobora a afirmayao realizada 



24 

neste referencial te6rico em rela9ao a origem e principal foco de crescimento da 

utiliza9ao destas estruturas nos grupos empresariais, em especial em multinacionais 

e entidades de grande porte. 

Por meio da Figura 5, pode-se verificar que a pratica da utiliza9ao de 

estruturas de servi9os compartilhados, apesar de possuir certa concentra9ao nos 

Estados Unidos, ja e utilizada mundialmente, com areas existentes em diversos 

paises de cinco continentes, com destaque na Australia (57 areas), india (52 areas), 

Reina Unido (41 areas), Mexico (32 areas), China (23 areas), Argentina e Pol6nia 

(21 areas). 

Figura 5: 0 CSC no mundo- visao 2009- 702 centres 

Fonte: Deloitte (2009) 

t,.... Zildii'NI' 

~~ 
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2.4 SERVI<;OS COMPARTILHADOS NO BRASIL 

0 fenomeno da utilizagao dos servigos compartilhados nas empresas 

brasileiras ainda e recente e, por consequemcia, o material bibliografico sabre este 

t6pico ainda e escasso. lmpulsionadas pelas praticas de grandes corporagoes do 

exterior, empresas de grande porte e multinacionais utilizam atualmente deste 

recurso, nos mais diversos ramos empresariais. Estao a seguir exemplos de 

empresas que possuem estrutura de Servigos Compartilhados no Brasil: 

• Alimentos e Bebidas: AmBev, BR Foods, PepsiCo; 

• Agroneg6cio: Bunge, Sao Martinho; 

• Aviagao: Embraer; 

• Bancario: Bradesco; 

• Construgao Civil: Camargo Correa; Grupo JMalucelli; 

• Editoras: Abril; 

• Industrial: Alcoa, Dow Qufmica, Ford, Monsanto, Motorola, Natura, Petrobras, 

Procter & Gamble, Rhodia, Siemens, Souza Cruz, Vale, Votorantim; 

• Telecomunicagoes: Algar; 

• Transportes: ALL. 

No ano de 2007, a empresa Deloitte Touche Tohmatsu realizou uma 

pesquisa com 89 empresas que atuam no mercado brasileiro em relagao aos 

Centros de Servigos Compartilhados, sendo que 40% destas sao multinacionais. Por 

meio deste levantamento, e possfvel observar qual o perfil e tendencias das 

empresas que atuam no Brasil e que utilizam desta estrutura. 

lnicialmente, e possivel observar por meio da Figura 5 que a maioria das 

empresas utiliza uma unica estrutura para realizagao de servigos compartilhados: 
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Figura 6: Numero de CSCs por empresa 

Fonte: Deloitte (2007) 

Das empresas que possuem a estrutura de servi9os compartilhados, 66o/o 

atuam nos setores de bens de consume e varejo ou manufatura, como se observa 

naFigura 6. 

Figura 7: Setores de atuac;ao 

Fonte: Deloitte (2007) 
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Embasando a afirmac;ao de que a implantac;ao e utilizac;ao de estruturas de 

servic;os compartilhados no Brasil ainda e urn fenomeno recente, verifica-se na 

Figura 7 que 79% das empresas entrevistadas possuem seu CSC com tempo de 

operac;ao menor que 1 o a nos. 

Figura 8: Tempo de opera9Bo dos CSCs 

Fonte: Deloitte (2007) 

Em relac;ao aos processos que sao realizados nos Centros de Servic;os 

Compartilhados das empresas entrevistadas, os processos relacionados a 
administrayao financeira - como contabilidade, contas a pagar e a receber, 

escriturac;ao fiscal, folha de pagamento e tesouraria - sao predominantes na 

utilizac;ao do CSC, o que e possivel observar por meio da Figura 8. Outras areas que 

tambem estao no rol de atendimento sao as de Tl, help desk e suprimentos. Em 

media, os CSCs tern atendido cerca de dez processos. 
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Figura 9: Processes atendidos por meio do CSC 

Fonte: Deloitte (2007) 

Para as empresas, entrevistadas, as razoes mais apontadas para implantayao 

de urn esc foram as perspectivas de reduyao de custos (81o/o das empresas) e de 

melhoria dos processes (71o/o das empresas). 

Em relayao a localizayao geografica do CSC, 81% das empresas apontaram 

em pesquisa realizada pela Deloitte (2007) a qualidade e disponibilidade de mao de 

obra como principal fator a ser considerado. De acordo com a empresa de 

consultoria Bain & Company (2004), as empresas que criaram CSCs no Brasil 

tandem a optar por cidades fora dos principais centres urbanos do pafs, Rio de 

Janeiro e Sao Paulo. Em novo estudo, a empresa Deloitte (2009) constatou que 95o/o 

dos esc pesquisados no Brasil estao localizados nas Regioes Sui e Sudeste, sendo 

68% localizados no Estado de Sao Paulo. 

Na experiencia da implantayao de urn CSC, dentre OS principais desafios 

enfrentados, as empresas destacaram que a realiza9ao de treinamentos de pessoal 

para novas fun~es, atendimentos dos prazos acordados com as unidades de 

neg6cio e comunica9ao de mudan9as demandaram menores esfor9os da entidade 

do que o planejado. Ja em relayao a padronizayao de processes e de sistemas de 
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informayao, estes fatores acabaram em demandar maior nfvel de esforc;o do que o 

esperado. 

Ja em relayao as ac;oes que as empresas pretendem adotar para a evoluc;ao 

do esc nos pr6ximos anos, 0 principal item apontado foi "otimizayao de processes" 

(90%). Dutro resultado interessante desta pesquisa aponta que 51% pretendem 

expandir 0 escopo do esc, alem de outros 24o/o declararem que pretendem 

expandir servic;os para outras areas da empresa, resultado este que pode externar a 

satisfayao dos resultados que vern sendo obtidos pelos CSCs. 

Corrobor~ndo a afirmac;ao de que ha urn fenomeno de expansao dos CSCs 

no Brasil, a empresa Deloitte (2009) realizou urn estudo comparative dois anos ap6s 

a pesquisa realizada no ano de 2007. Nesta pesquisa, foi constatado que ocorreu 

urn aumento da quantidade media de CSCs por empresa no Brasil, passando do 

resultado de 1,5 obtido em 2007 para urn resultado de 2,2 obtido em 2009, porem 

ainda abaixo da media obtida na pesquisa global realizada no mesmo ano (2,6). 

Ainda nesta mesma pesquisa, a Deloitte (2009) avalia o nfvel de maturidade 

dos CSC pesquisados por meio de diversas dimensoes. Conforme a empresa de 

consultoria, os esc brasileiros pesquisados estao em estagio de expansao, sendo a 

"Estrategia" a dimensao mais proxima do estagio de maturidade, como e possivel 

observar na Figura 10. 

Figura 1 0 - Nfvel de Maturidade Media dos CSC brasileiros 

Ateodim 
aoCJiente 

Maturidade Media por Dimensio 
Estrat6gla 

Fonte: Deloitte (2009) 



30 

2.5 MODELOS DE CENTROS DE SERVI<;OS COMPARTILHADOS 

Existem quatro modelos de Centro de Servigos Compartilhados: Basico, 

Market Place, Market Place Avangado e Empresa lndependente (QUINN eta/., apud 

RAMOS, 2005). 

2.5.1 Modele basico 

Segundo Joia (2008), as caracteristicas basicas deste tipo de modele sao a 

concentragao das atividades e das transagoes e a utilizagao de modo compuls6rio 

dos servigos pelas unidades de neg6cio da entidade. Neste cenario, nao existe 

repasse dos custos dos servigos para as unidades de neg6cio, e sim a apropriagao 

dos mesmos, de forma que o CSC ainda e vista como urn centro de custo. 

De acordo com Ramos (2005), no modele basico, e visada uma economia de 

escala, a qual permite a redugao dos custos e a padronizagao dos servigos 

prestados, de forma a garantir o fornecimento dos mesmos as unidades de neg6cio 

de acordo o nfvel de qualidade solicitado, sendo a unidade de neg6cio a figura do 

cliente para 0 esc. 
Par outro lado, segundo Joia (2008), esta estrutura possui orgamento proprio 

e gestao sabre ele, ficando desta forma como uma entidade semi-autonoma da 

organizagao, mesmo repassando os custos de operagao. Desta forma, apesar de 

ter como foco o cliente interno, esta pode estabelecer acordos de nfvel de servigos 

demandados. 

2.5.2 Modelo Market Place 

De acordo com Ramos (2005), neste modelo, as unidades de neg6cio deixam 

de utilizar os servigos de forma compuls6ria. Assim, ha a motivagao do Centro de 

Servigos Compartilhados para a montagem de uma estrutura para o gerenciamento 
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da execugao das atividades do proprio esc, alem da manutengao do 

relacionamento com as unidades de negocio. 

Segundo Joia (2008), a gestae dos servigos compartilhados fica, em geral, 

mais autonoma e permite terceirizagao para ajudar na execugao das atividades. Ha 

uma estrutura de governanga propria neste modele, que se preocupa em definir 

exatamente em acordos formais de entrega de servigos, para que, mais do que urn 

catalogo de servigos definidos e padronizados, como ocorre no modele basico, haja 

controle e melhoria nas operag6es. Ha, portanto, segundo Ramos (2005) uma 

consequente ampliagao do portfolio dos servigos disponibilizados, de forma a 

melhorar o atendimento as unidades de negocio, ou seja, atender a demanda total 

das mesmas, para que estas possam dar maier atengao possivel para atividades 

ligadas a produgao. 

Ainda segundo Joia (2008), neste cenario os custos sao repassados ao 

cliente interne, porem ainda nao e feito de acordo com o valor de mercado, e sim 

nos custos totais rateados e incorridos no servigo, e e importante ressaltar que o fato 

de sua utilizagao ser voluntaria incentiva a melhoria continua no CSC. 

Urn dos exemplos de Centro de Servigos Compartilhados com o modele 

Market Place e o da Petrobras, que iniciou neste modele entre 1995 e 1998 por meio 

de tres gerencias regionais, e no ano 2000 criou a Unidade de Servigos 

Compartilhados. 

2.5.3 Modele Market Place avangado 

Embora o modele Market Place ja permita que haja escolha entre urn 

fornecedor externo ou 0 esc, e nessa fase que esta escolha fica mais aparente, e 0 

esc se torna realmente competitive com o que existe fora da empresa, como 

destaca Joia (2008). 

De acordo com Ramos (2005), neste cenario e realizada a apropriagao e 

repasse dos custos para as unidades de negocio, fazendo com que as unidades de 

negocio acabem em comparar os custos dos servigos realizados pelo CSC em 

relagao ao mercado, sendo entao o esc uma opgao para a unidade de negocio. 

Com isto, ha a motivagao do proprio esc em aumentar a qualidade na prestagao 
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dos servigos e em reduzir custos. lsto significa que o cliente interne passa a 

perceber o valor dos servigos, com a comparagao dos mesmos com os fornecedores 

externos. Dessa forma, a gestae do centro ja esta madura, buscando o maximo de 

qualidade, com indicadores consolidados e melhorias efetivas e, ainda pode existir a 

possibilidade de que o esc oferega seus servigos a outras entidades em caso de 

excesso de capacidade. 

Como e destacado por Joia (2008), a Boeing como urn exemplo de 

organizagao que utiliza em sua estrutura urn Centro de Servigos Compartilhados no 

modele Market Place Avangado. 0 Shared Services Group (SSG) surgiu em 1998 e 

presta servigos como administragao das instalag6es, recrutamento, beneficios, 

programas de RH e bem-estar, help desk, seguranga, protegao de incendio, 

operag6es em campo, atendimento a emergencias e desastres, construgao, 

reclamagoes, programas de conservagao, logistica de pessoal e de pegas, solug6es 

para equipes de criagao dispersas geograficamente (virtual workplace) e compras de 

todo material nao relacionado a produgao e compra e venda de todos ativos em 

leasing. Embora baseado em Washington, EUA, pela diversidade de servigos e pela 

internacionalizagao da Boeing, o SSG atende as unidades do mundo todo, e conta 

com aproximadamente 10 mil funcionarios. 

A autora ainda cita que a unidade busca oportunidades para melhor servir as 

unidades e melhorar a eficiencia da empresa, economizando rna is de US$ 1 ,4 bilhao 

desde sua criagao e, ao mesmo tempo, ganhando diversos premios de qualidade, 

equiparando-se aos melhores do mercado. 

2.5.4 Empresa independente 

Segundo Joia (2005), no modelo de Empresa lndependente, a prestagao de 

servigos e realizada a diversos clientes, com o objetivo de gerar receitas e lucros 

para a organizagao, de forma a conseguir se manter competitiva no mercado. 

A perspectiva, agora, e que o CSC seja urn centro de lucro. 

Urn caso deste tipo de modele de CSC e a T-gestiona, que surgiu para prestar 

servigos a Telefonica, e comegou a operar no Brasil em 2001, oferecendo solug6es 

em terceirizagao de servigos administrativos nas areas de contabilidade, tributes, 
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finangas, recursos humanos, instalagoes, solugoes imobiliarias e logisticas para as 

empresas do Grupo Telef6nica no Brasil e para as demais empresas do mercado 

brasileiro. 

De acordo com a empresa Deloitte (2009), 14% dos CSCs pesquisados no 

Brasil atende clientes fora do grupo empresarial com objetivo de geragao de 

receitas, sendo que 28% das empresas que atualmente nao atuam neste modelo 

pretendem atender outras empresas nao pertencentes ao mesmo grupo empresarial 

futuramente. 

0 quadro a seguir (Quadro 6) sintetiza as principais caracteristicas e 

diferengas entre os quatro modelos de Centro de Servigos Compartilhados 

apresentados. 

Quadro 1 - Comparac;ao entre modelos de servic;os compartilhados 

Modelo Basico Marketplace Marketplace Avam;ado Empresa independente 

. _ _ lncluf o fomecimento de 
0 

d!ente 
Consolld~ao das transat;:oes seiVfcos especializados e escolhe o seu Varias empresas dientes 
e a!Mdades de apo!O consuftoria fomecedor 

Caracleristicas Economia de escala 
Organiza~ao estrutura a fomecimento de ser.1~os Objelivo e o luuo com a 
propria govema~a corn o repasse dos custos presta~ao dos servi~os 

Os custos dos seiVf~os .sac r 
1 1 1 1 1

., Possibi!idade de venda de 
apmpriados mas nao sac ~us 05 d . 

0 
a r;(~1~~ sef\li~os clienies extemos. se Atua~ao como empresa 

repassados aos clientes :pas~ os para as unl a eo a capacidade produtva . fo inc!ependente 
irttemos e negociO excedente 

Objetivo 
Reduzir custos de padroni~ Reduzir wstos e melhorar a Fomecer a meltvx arternaliva Gerar receitas ed Iuera :on_:o 
os processes c e prodUI;ao qualidade dos serw;os em custos dos servicos uma empresa e pres,a~ao 
dos se!Vl~os · de sef\ll~os 

Forma de Uiliza~o compuls6ria dos 
servi~os pelas unidac!es de utmza~ao volunlaria 

relacionamento negocio 
Utiliza(,:ao vrnunttuia Utiliza~ao voluntaria 

Fonte: Quinn, Cooke e Kris (2000) 

2.6 VANTAGENS NA IMPLANTA<;AO DE UM CENTRO DE SERVI<;OS 

COMPARTILHADOS 

Para Schulman et a/. (2001 ), pode-se obter os seguintes beneficios com a 

implantagao de uma estrutura de servigos compartilhados em uma empresa: 

• Agregar valor a empresa e buscar crescimento estrategico; 
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• Criar nova responsabilidade de gerenciamento; 

• Focalizar nos servigos e no suporte; 

• Transferir atividades secundarias e de suporte das unidades de 

neg6cio para processes principais dos servigos compartilhados; 

• Fornecer concentragao de recursos para desempenhar as mesmas 

atividades de suporte, a custos reduzidos e com altos niveis de 

servigos; 

• Alavancar investimentos tecnol6gicos, e 

• Focalizar na melhoria continua destes processes de suporte. 

Ainda, de acordo com Schulman eta/. (2001), estes beneficios podem ser 

classificados em tangiveis ou intangiveis, o que e possivel elucidar por meio do 

Quadro 2. 

Quadro 2 - Beneffcios obtidos com o compartilhamento de servic;os 

Beneficios 
Tang we is lntaogweis 

Maier poder de ba;ganhajunto a fcmecedores 

Ccncenirayac d~ ~ti>tidroes de_ tescuraria e melh::Jria Focarizagio de gecf'er.ciamento das unidades de neg&r:ins ME 

no gerenaamento o\D capital de ·fJITC suas e-stra!!~gias de produ;8o para ag-regar mais valor iMJ; 

Aume-nlc da produiividade proou:rJ:S 

Demonstra;;ao des custos das alividades de a:poic Espe.:ializagao e aprendizado na:s atividades de apoieo 

-separadamenle des custos de wodw;:Beo 

Defmigao dos requisites de quabdade dos sewigos de \-l'!"lhori.a da qua.!idade da inlcrma•;;.?o scbre os s.ervigos dE 
apoieo 

Fonte: Schulman et at_ (2001) 

Uma pesquisa realizada pela empresa de consultoria Bain & Company 

(2004) junto a 120 empresas que adotaram CSCs nesta decada apontam para 

ganhos de custos de 15% a 25%, como por exemplo, em uma grande multinacional 

de bens de consume, ou de ate 30%, como no caso de uma empresa brasileira do 

mesmo setor. E possivel verificar estes resultados de forma compilada por meio da 

figura 11: 
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'6> 
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4) 
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~ 
Q. 10.20% II 
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0 

Figura 1.1 - Reduc;Bo de custos obtida pelos CSCs 
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• Gonho& otingldos 

GJ Ganhos projetodos 

AO 50 
% de distribui~oo das empresas no amosfra 

Fonte: Bain & Company (2004) 
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Os resultados verificados na pesquisa realizada pela Bain & Company 

(2004), conforme Figura 11, sao corroborados em pesquisa realizada pela IBM 

(2008), em seu programa global de benchmarking. Os resultados obtidos na 

pesquisa realizada pela empresa IBM (2008) podem ser observados na Figura 12. 

Figura 12 - Resultados obtidos em empresas com esc implementado X empresas com esc nao 

implementado 

Fonte: IBM (2008) 
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E passive I observar por meio da Figura 1 0 que os CSCs tern alcanc;ado 

expressivos resultados quando comparados com empresas que realizam as mesmas 

atividades e nao possuem esta estrutura, sobretudo com foco em reduc;ao de custo 

e aumento de produtividade. 

Na visao de Arthur Andersen (2000), os beneficios na implantac;ao de 

estruturas de servic;os compartilhados se iniciam pela reduc;ao de custos, em func;ao 

da eliminac;ao de tarefas redundantes, multiplos sistemas de informac;ao e 

processamento de dados, e de pessoas com fungoes em duplicidade, principalmente 

por meio de padronizac;ao de processos e atividades, alga que muito provavelmente 

nao seria atingido se as atividades compartilhadas fossem mantidas em cada 

unidade de neg6cio. 

De acordo com pesquisa realizada pela empresa Deloitte (2009), a forma de 

implantac;ao do esc pode influenciar nos resultados obtidos pelo grupo: 

• Dentre as entidades que utilizaram a estrategia de implementac;ao 

Faseada (70% das empresas, estrategia em que a migrac;ao dos 

processos ocorre de maneira gradativa), 69% das empresas 

informaram que obtiveram o retorno do investimento em ate urn ano, 

enquanto 31% obtiveram o retorno do investimento realizado no 

periodo entre urn e dais anos. 

• Dentre as empresas que utilizaram a estrategia de implementac;ao Big 

Bang (22% dos respondentes, estrategia em que todos os processos 

sao migrados de uma s6 vez), 40% das empresas obtiveram retorno 

do investimento em ate urn ano; 20% entre urn e dais anos; e 40% em 

mais de dais anos; 

• Dentre as empresas que utilizaram a estrategia de implementac;ao 

Pilato (8% dos respondentes, estrategia em que antes da migrac;ao 

sao realizados testes com processos selecionados), 100% das 

empresas obtiveram retorno do investimento em ate urn ano. 
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2. 7 DESVANTAGENS E PONT OS CRITICOS NA IMPLANTAQAO DE UM CENTRO 

DE SERVJCOS COMPARTILHADOS 

Em uma grande mudanc;a necessaria de processes, tecnologia e de cultura 

da entidade, podem ser encontradas e enfrentadas diversas dificuldades para a 

implantac;ao e para a manutenc;ao de urn Centro de Servic;os Compartilhados. 

Teixeira da Silva et a/. (2006) afirmam que os efeitos desfavoraveis normalmente 

apresentam-se no inlcio efetivo das operac;oes, sendo minimizados a medida que 

estas entram em urn fluxo normal, e que o tempo para que sejam minimizados 

depende do quao bern planejado foi o processo de transic;ao. 

Para Schulman et. a/. (2001), os problemas podem surgir com a resistencia 

das pessoas; a alterac;ao das polrticas e dos procedimentos; mudanc;as da 

tecnologia necessaria ao novo ambiente, mexendo, ainda com a culture da 

corporac;ao e suas dinamicas organizacionaisJ bern como os controles e metricas da 

empresa. 

Em uma pesquisa realizada pela empresa de consultoria norte-americana 

A.T. Kearney (2005), as entidades envolvidas apontaram os principais desafios 

enfrentados na implantac;ao de urn esc. 0 atendimento as expectativas do nlvel de 

servic;o demandado pelo cliente foi citado como a principal dificuldade enfrentada 

neste cenario e, em seguida, a obtenc;ao da confianc;a e da credibilidade de seus 

clientes. A Figura 13 sintetiza os resultados obtidos pela empresa de consultoria 

nesta pesquisa. 
Figura 13 - Maiores desafios enfrentados pelos CSCs 

Fonte: A. T. Kearney (2005} 
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Com o referencial te6rico relacionado o tema desta pesquisa devidamente 

levantado e explorado, objetivando trazer ao conhecimento do autor e demais 

interessados os principais conceitos e informagoes que devem ser levadas em 

consideragao para melhor compreensao do tema abordado e, como consequencia, 

levar a urn adequado alcance dos objetivos desta pesquisa, e necessaria definir uma 

metodologia de pesquisa, com intuito de definir e explicitar o caminho a ser 

percorrido e as ferramentas que deverao ser utilizadas para obtengao da resposta 

ao problema de pesquisa, utilizando as informagoes e referendal te6rico ja obtidos. 
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3 METODOLOGIA 

Para Gil (1999, p.26), o metoda cientffico e "( ... ) o conjunto de 

procedimentos intelectuais e tecnicos adotados para se atingir o conhecimento". 

Ainda segundo o mesmo autor, o metoda cientifico e o conjunto de processes ou 

operag6es mentais que se devem pregar na investigagao, sendo a linha de 

raciocinio a ser adotada no processo de pesquisa. Ja de acordo com Oliveira (2003), 

"metoda nada mais e que o caminho a ser percorrido para atingir o objetivo 

proposto". 

Para ilustrar o metoda de pesquisa a ser utilizado, serao citadas na 

sequencia a abordagem do problema, o objetivo da pesquisa, e os procedimentos 

tecnicos a serem adotados neste trabalho. 

3.1 CLASSIFICA<;AO DA PESQUISA 

Para a realizagao de uma adequada classificagao da pesquisa realizada, 

serao considerados tres t6picos: quanta a abordagem do problema, quanta aos 

objetivos da pesquisa, e quanta aos procedimentos tecnicos realizados. 

3.1.1 Abordagem do problema 

Em relagao a abordagem do problema, para Sampieri eta/ (2006), o metoda 

qualitative "usa coleta de dados sem medigao numerica para descobrir ou 

apelieigoar quest6es de pesquisa e pode ou nao provar hip6teses em seu processo 

de interpretagao" Ja 0 metoda quantitativa "usa coleta de dados para testar 

hip6teses com base na medigao numerica e na analise estatistica para estabelecer 

padr6es de comportamento". 

Levando em consideragao as formas de abordagem citadas anteriormente e 

as objetivos desta pesquisa, e possivel classifica-la como uma pesquisa qualitativa. 
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Esta abordagem e empregada em trabalhos onde se busca percepc;oes e 

entendimento sobre uma determinada questao, tornando posslvel a realizac;ao de 

interpretac;oes. 

3.1.2 Objetivo da pesquisa 

Levando em considerac;ao os objetivos, Gil (1991) classifica a pesquisa em: 

• Pesquisa explorat6ria: visa proporcionar maior familiaridade com o problema 

com vistas a torna-lo expllcito ou a construir hip6teses. Envolve levantamento 

bibliografico; entrevistas com pessoas que tiveram experiencias praticas com 

o problema pesquisado; analise de exemplos que estimulem a compreensao; 

• Pesquisa descritiva: visa descrever as caracterfsticas de determinada 

populac;ao ou fen6meno ou o estabelecimento de relac;oes entre variaveis. 

Envolve o uso de tecnicas padronizadas de coleta de dados: questionario e 

observac;ao sistematica; 

• Pesquisa explicativa: visa identificar os fatores que determinam ou contribuem 

para a ocorrencia dos fen6menos. Aprofunda o conhecimento da realidade 

porque explica a razao, o "porque" das coisas. Quando realizada nas ciencias 

naturais, requer o uso do metodo experimental, e nas ciencias sociais requer 

0 uso do metodo observacional. 

Diante das definic;oes acima, o presente trabalho sera desenvolvido por meio 

de uma pesquisa descritiva, pois observara, registrara, correlacionara e descrevera 

fatos ou fen6menos de uma determinada realidade sem manipula-los. 

3.1.3 Procedimentos tecnicos 

Quante aos procedimentos tecnicos utilizados para pesquisa, Gil (1991) 

classifica-a em: 

• Pesquisa bibliogratica: quando elaborada a partir de material ja publicado, 
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constitufdo principalmente de livros, artigos de peri6dicos e atualmente com 

material disponibilizado na Internet; 

• Pesquisa documental: quando elaborada a partir de materiais que nao 

receberam tratamento analftico; 

• Pesquisa experimental: quando se determina um objeto de estudo, 

selecionam-se as variaveis que seriam capazes de influencia-lo, definem-se 

as formas de controle e de observagao dos efeitos que a variavel produz no 

objeto; 

• Levantamento (survey): quando a pesquisa envolve a interrogagao direta das 

pessoas cujo comportamento se deseja conhecer; 

• Estudo de caso: quando envolve o estudo profunda e exaustivo de um ou 

poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado 

conhecimento; 

• Pesquisa ex post facto: quando o "experimento" se realiza depois dos fatos. 

Diante das definig6es acima citadas, e possfvel afirmar que esta pesquisa se 

dara par meio de um estudo de caso, que sera realizado em Centro de Servigos 

Compartilhados, onde serao obtidas informac;oes para alcance da resposta da 

questao de pesquisa, aliando as principais ferramentas e praticas empregadas na 

implantagao e manutengao deste esc com o referendal te6rico relacionado a este 

ass unto. 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

0 estudo de caso, conforme citado no item 3.1.3, sera realizado em um 

Centro de Servigos Compartilhados. A estrutura, pertencente a um grupo 

empresarial atuante no setor industrial, esta localizada na cidade de Curitiba. 

Para obtengao das informagoes necessarias, foram aplicados questionarios 

de pesquisa a cinco gestores de diferentes areas existentes neste esc, ja que estes 

possuem condig6es de responder de forma satisfat6ria as perguntas elaboradas, 

considerando a fungao que exercem e cargo que possuem na organizagao. 
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A escolha deste Centro de Servigos Compartilhados da a esta pesquisa a 

caracteristica de pesquisa participante. Segundo Gil (1991 ), "a pesquisa participante, 

assim como a pesquisa agao, caracteriza-se pela interagao entre pesquisadores e 

membros das situagoes investigadas". Neste caso, esta caracteristica e explicada 

pelo fato de que o autor atua como colaborador do Centro de Servigos 

Compartilhados. 

Atrelado a este fato, e importante ressaltar que esta situagao permite uma 

triangulagao dos dados obtidos nos questionarios aplicados. Para Souza (2006), a 

triangulagao na analise dos dados proporciona uma investigagao mais dinamica. Ele 

afirma que a triangulagao e caracterizada pelo exame comparative de analises de 

construtos e eventos a partir dos dados oriundos de diversas fontes, o que 

proporciona uma maier consistencia das informagoes disponibilizadas para o 

desenvolvimento da pesquisa. 
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4 ESTUDO DE CASO 

Conforme descrito na metodologia deste trabalho, sera realizado urn estudo 

de caso, visando analisar as informacoes obtidas na empresa objeto de estudo em 

conjunto com as informa¢es levantadas na revisao bibliografica, de forma a 

alcan9ar os objetivos desta pesquisa e obter a resposta para o problema de 

pesquisa. 

4.1 CARACTERISTICAS DA EMPRESA 

0 Centro de Servi9os Compartilhados objeto deste estudo de caso e uma filial 

de uma empresa holding~ que possui controle direto e indireto de diversas empresas 

atuantes no segmento industrial, sendo que este esc realiza atividades da empresa 

holding e de algumas de suas controladas diretas e indiretas. E possfvel exemplificar 

esta situa~o por meio da Figura 14, logo a seguir. 

Figura 14 - Estrutura hierarquica do grupo empresarial 

Fonte: Autor (2011) 
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Criado em 2004 e localizado na cidade de Curitiba, o CSC e uma area 

especializada em processes financeiros e de controladoria para a operacionalizayao 

de retinas financeiras, contabeis e de folha de pagamento. As atividades realizadas 

pela estrutura e sua hierarquia interna podem ser observadas por meio da Figura 15. 

Figura 15 - Estrutura hierarquica do CSC 

Fonte: Autor (2011) 
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A area possui certificayao SAS 70, originada da Lei Sarbanes-Oxley, que 

permite que a estrutura realize atividades de empresas que possuem ay6es 

negociadas na Balsa de Valores de Nova York. 0 SAS70 e um relat6rio formal sobre 

o desenho, implementac;ao e efetividade operacional dos controles de uma 

organizac;ao de servic;os, contendo opiniao de auditores independente sabre estes 

controles, que sao dadas ap6s realizac;ao de testes e efetividade operacional dos 

controles (PWC, 2011 ). Alem disto, utiliza o Balanced Scorecard para monitorar o 

cumprimento do planejamento estrategico e os resultados aicanc;ados. 
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4.2 ANALISE DOS QUESTIONARIOS 

0 levantamento das informac;oes necessarias para o estudo de caso foi 

realizado por meio de aplicac;ao de questionarios (modelo disponfvel no Apendice 1 

deste trabalho) compostos por 29 questoes, que foram entregues para quatro 

coordenadores de controladoria, responsaveis pelas areas de Impastos Diretos 

(Tributaria), Qualidade (Tributaria), Gestao de Processos e Qualidade e 

Contabilidade de Processos, que atuam ha seis anos neste CSC; alem de urn 

gerente responsavel por uma das divisoes da Contabilidade Geral, que atua ha cinco 

anos neste esc. 
0 questionario de pesquisa, presente no Apendice 1, foi elaborado de forma a 

coletar informac;oes suficientes e consistentes para atender os objetivos especfficos 

desta pesquisa (com consequente atendimento ao objetivo geral e a pergunta de 

pesquisa), e para realizar uma correlac;ao com o referendal te6rico inclufdo neste 

trabalho. Com isto, neste primeiro momenta, a analise dos questionarios se dara 

relacionando as respostas coletadas com cada item elencado nos objetivos 

especificos deste trabalho e, logo em seguida, sera realizada uma analise com 

correlac;ao direta ao referendal te6rico coletado e, finalmente, demais considerac;oes 

relacionadas as respostas disponibilizadas nos questionarios. 

4.2.1 Analise dos questionarios em relac;ao ao objetivo especffico "a" 

No item 1.2.2 deste trabalho (Objetivos Especfficos}, o objetivo especffico "a" 

preve "justificar as vantagens da implantac;ao de uma area de Centro de Servic;os 

Compartilhados em grupo empresarial de grande porte". 

A coleta das informac;oes para atendimento deste item foi realizada atraves 

das questoes 2, 7, 8, 9, 13 e 14 presentes no questionario de pesquisa aplicado na 

empresa objeto de estudo de caso (Apendice 1 ). 

Em relac;ao as vantagens e beneffcios esperados pelo grupo empresarial com 

a implantac;ao de urn esc, as respostas obtidas tratam dos seguintes pontos: 
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• Liberar as Unidades de Neg6cio para terem foco em sua estrategia de 

neg6cios; 

• Padronizagao de procedimentos operacionais; 

• Redugao de custos; 

• Ganhos de escala na execugao de atividades; 

• Ganhos em qualidade e agilidade nas atividades executadas. 

Ja em relagao aos resultados efetivamente obtidos com a implantagao do 

CSC na estrutura organizacional, foram apontados pelos respondentes OS seguintes 

itens: 

• Em relagao a acionistas, diretoria e usuaries externos: 

o Garantia de qualidade e confiabilidade de informagoes com 

atividades realizadas por profissionais especializados; 

o Comparabilidade de resultados com outras empresas ou 

grupos empresariais; 

o Redugao de custos; 

o Redugao de dispendios financeiros causados por falhas 

operacionais (multas e juros, por exemplo); 

o Redugao no tempo de execugao de fechamentos contabeis; 

o Agilidade no roll out ou na ampliagao do grupo empresarial, 

quando realizada aquisigao de novas empresas; 

o Padronizagao de processes e procedimentos; 

o Flexibilidade e qualidade no atendimento; 

o lndependencia de atuagao. 

• Em relagao as Unidades de Neg6cio: 

o Confiabilidade no atendimento de servigos por profissionais 

especializados; 

o Aumento do foco das Unidades de Neg6cio em sua estrategia 

de neg6cios. 

• Em relagao aos processes internes: 

o Padronizagao e otimizagao de processes, com percepgao de 

ganhos de escala; 

o Realizagao de gestae por processo; 
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o lndependencia e autonomia de execugao; 

o Aumento de qualidade, flexibilidade e agilidade na realizagao 

de atividades; 

o Maier visibilidade de problemas ocorridos e agao eficaz com 

efeitos em todas as empresas incluidas no escopo do esc; 
o Realizagao de compliance. 

Em relagao a percepgao dos stakeholders sabre os beneficios obtidos com a 

manutengao de uma estrutura de Servigos Compartilhados no grupo empresarial, 

foram citados os seguintes pontes pelos respondentes: 

• Na percepgao de acionistas e diretoria: 

o Aumento de competitividade do grupo com redugao de custos 

e ganhos de escala; 

o Transparencia nos servigos realizados e informagoes 

prestadas; 

o Melhor solugao para realizagao de atividades nao pertencentes 

ao core business da companhia. 

• Na percepgao das Unidades de Neg6cio: 

o Prestagao de servigos de alta qualidade; 

o Garantia de qualidade e confiabilidade das informag6es 

geradas pela estrutura; 

o Estrutura parceira, seria e responsavel; 

o Maximizagao dos resultados das Unidades de Neg6cio. 

Considerando as informag6es obtidas acima, e possivel perceber que 

grande parcela das vantagens apontadas pelos respondentes e condizente com as 

vantagens observadas no referendal te6rico deste trabalho (itens 2.1, 2.2 e 2.6), em 

especial sabre as vantagens com a redugao de custos e aumento da qualidade das 

atividades, conforme citado por Schulman (2001) e confirmado em pesquisa 

realizada pela Deloitte (2007), alem da preocupagao de liberar as Unidades de 

Neg6cio para terem foco em sua estrategia de neg6cios, conforme ja citado por 

Gianesi e Correa (1994). 

Alem disto, e possivel verificar que os respondentes apontam como urn dos 

beneficios obtidos com a manutengao de uma estrutura de Servigos Compartilhados 



48 

a independ€mcia de atuagao e autonomia de execugao. Este item pode ser 

interpretado como uma melhoria na confiabilidade e acuracidade das informagoes 

prestadas pelo CSC, como consequencia do foco dado por esta estrutura nas 

atividades desempenhadas, que eram anteriormente consideradas como 

secundarias pel as Unidades de Neg6cio, conforme ja citado por Schulman (2001 ), 

aiE§m da eliminagao de interferencias diretas das Unidades de Neg6cio nestas 

atividades e nos produtos obtidos atraves destas. 

E importante ainda ressaltar que os itens apontados como beneficios 

esperados com a implantagao de urn esc no grupo empresarial foram alcangados, 

de acordo com as respostas coletadas, e que ainda puderam ser observados outros 

beneficios durante a manutengao desta area em relagao a cada stakeholder. 

4.2.2 Analise dos questionarios em relagao ao objetivo especifico "b" 

No item 1.2.2 deste trabalho (Objetivos Especificos), o objetivo especifico "b" 

preve "listar os principais procedimentos adotados e apontar os principais desafios 

enfrentados na implantagao desta area e durante sua estabilizagao". 

A coleta das informagoes para atendimento deste item foi realizada atraves 

das questoes 3, 4, 5, 6, 10 e 19 presentes no questionario de pesquisa aplicado na 

empresa objeto de estudo de caso (Apendice 1 ). 

Em relagao aos principais procedimentos adotados pelo CSC durante a 

implantagao e estabilizagao da estrutura, foram citados nos questionarios as 

seguintes pontos: 

• Modelo de governanga baseado em padronizagao de processes e 

gerenciamento da rotina; 

• Documentagao e treinamento dos colaboradores nos novas 

proced imentos; 

• Definigao de missao, visao e direcionadores estrategicos da estrutura; 

• Definigao de indicadores de desempenho (pr6prios e reversos); 

• Elaboragao de Acordos de Niveis de Atividade I Acordos de Niveis de 

Servigo; 
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• Definic;ao e criac;ao de controles internes para obtenc;ao de Certificac;ao 

SAS70; 

• lmplantac;ao do Balanced Scorecard (BSC); 

• Realizac;ao de reuni6es peri6dicas com as Unidades de Neg6cio para 

apresentac;ao e discussao de indicadores de desempenho; 

• Realizac;ao de auditorias internas peri6dicas, para monitoramento 

interne das atividades realizadas e identificac;ao de oportunidades de 

melhorias nos processes; 

• Programas de captac;ao, desenvolvimento de colaboradores e 

monitoramento de ambiente organizacional; 

• lmplantac;ao do 5S. 

E possivel notar que um dos procedimentos determinantes na implantac;ao e 

estabilizac;ao do CSC na empresa estudada foi a elaborac;ao de Acordo de Niveis de 

Atividade ou Acordo de Niveis de Servic;o, citado por um dos respondentes como 

"um documento formal, devidamente assinado e acordado entre as partes que 

contem o escopo de atividades e regras de relacionamento do CSC com as 

Unidades de Neg6cio". A existencia deste acordo e condizente com o referendal 

te6rico disponivel neste trabalho, pois como ja citado por Arthur Andersen (2000) 

(item 2.1 deste trabalho), as estruturas de Servic;os Compartilhados "( ... ) geralmente 

tem acordos contratuais com seus clientes (parceiros)". 

Neste t6pico, nota-se que o CSC estudado utilizou diversas ferramentas de 

gestae para eliminar possiveis dificuldades em sua atuac;ao, como padronizac;ao de 

processes e gerenciamento da retina para atendimento dos prazos existentes, 

garantia da realizac;ao das atividades e reduc;ao de custos; definic;ao de indicadores 

de desempenho para demonstrar a eficacia dos processes e das atividades 

realizadas pela area junto aos interessados; realizac;ao de auditorias internas 

peri6dicas para garantia de confiabilidade nas atividades realizadas e promoc;ao de 

melhoria continua dos processes; e a elaborac;ao de Acordo de Niveis de Atividade e 

reuni6es peri6dicas com as Unidades de Neg6cios, elaboradas de forma a estreitar 

o relacionamento este CSC e Unidades de Neg6cio para definic;oes de escopo de 

atividade, papeis e responsabilidades, e discuss6es sobre desempenho e resultados 

obtidos. 



50 

Em relagao aos principais desafios enfrentados na implantagao desta 

estrutura, foram citados nos questionarios os seguintes pontes: 

• Em relagao aos processes internes: 

o Padronizagao de processes, o que inclui a elaboragao de 

pad roes operacionais e fluxogramas de processes; 

o Sistemas de informagao diferentes e necessidade de 

implantagao de urn sistema ERP unico; 

o Contratagao de mao de obra especializada e em quantidade 

necessaria para atender as necessidades da estrutura; 

o lmplantar todos os programas de gestae necessaries para o 

born andamento das atividades. 

• Em relagao as Unidades de Neg6cio: 

o Resistencia a mudangas por parte dos colaboradores das 

Unidades de Neg6cio, devido ausencia de clarificagao do papel 

dos colaboradores que tiveram suas atividades migradas para o 

esc neste novo cenario; 

o Definigao de escopo e responsabilidades de CSC e Unidades de 

Neg6cio; 

o Falta de convergencia de prop6sito entre CSC e Unidades de 

Neg6cio; 

o Realizar o mapeamento adequado das atividades que migrariam 

para 0 esc; 
o Comunicagao entre Unidades de Neg6cio e CSC. 

• Em relagao aos acionistas e diretoria: 

o Definigao de escopo e responsabilidades de CSC e Unidades de 

Neg6cio; 

o Foco direcionado especialmente para a redugao de custos 

acabou prejudicando o processo de migragao e estabilizagao 

das atividades no esc. 

E possivel notar que o desafio que demandou maier esforgo para 

implantagao da estrutura e relacionada a definigao de escopo de atividades e de 

responsabilidades do CSC e das Unidades de Neg6cio neste novo modelo. Porem, o 

Acordo de Niveis de Atividade foi citado pelos respondentes como uma ferramenta 
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importante para mitigar esta dificuldade no grupo empresarial. 

Ao relacionar com o referendal te6rico obtido, verifica-se a presenc;:a da 

dificuldade em relac;:ao a resistencia a mudanc;:as por parte dos colaboradores, o que 

ja e citado na pesquisa realizada pela empresa de consultoria AT. Kearney (2004) 

(Figura 12) com uma das dificuldades enfrentadas pelas empresas estudadas que 

implantaram estruturas de Servic;:os Compartilhados. 

Em relac;:ao as dificuldades enfrentadas para padronizac;:ao de processos e 

relacionadas com sistemas de informac;:ao, e possivel verificar que esta mesma 

dificuldade foi apontada na pesquisa realizada pela Deloitte (2007) (item 2.4 deste 

trabalho), realizada em empresas que possuem Servic;:os Compartilhados no Brasil. 

4.2.3 Analise dos questionarios em relac;:ao ao objetivo especffico "c" 

No item 1.2.2 deste trabalho (Objetivos Especfficos), o objetivo especffico "c" 

preve "elencar as principais atividades desenvolvidas nesta area, seus papeis, 

responsabilidades, bern como sua estrutura hierarquica interna e sua posic;:ao na 

governanc;:a corporativa". 

A coleta das informac;:oes para atendimento deste item foi realizada atraves da 

questao 1 presente no questionario de pesquisa aplicado na empresa objeto de 

estudo de caso (Apendice 1 ), alem de pesquisas em materias sabre o esc 
estudado disponiveis na internet. 

Em relac;:ao aos papeis e responsabilidades desta estrutura, foram 

disponibilizadas as seguintes respostas: 

• Garantir a realizac;:ao das atividades contabeis, fiscais e financeiras das 

empresas do grupo, com rigor tecnico, padronizac;:ao e independencia; 

• Executar as atividades operacionais providas pelas areas de financ;:as, 

contabilidade e cadastro, com foco na qualidade e entrega dos servic;:os 

prestados, permitindo as unidades industriais o foco nas atividades per

tinentes aos neg6cios, conforme niveis de servic;:os acordados. 
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• Prestar o melhor servic;o com qualidade, efici€mcia operacional, padro

nizac;ao, custo baixo, visando atender as metas das Unidades, intensi

ficando o valor da organizac;ao de forma a promover a eficiemcia e a 

gerac;ao de valores de forma sustentada; 

• E uma area especializada em processos financeiros e de controladoria 

para a operacionalizac;ao de rotinas financeiras, contabeis e de folha 

de pagamento, atendendo algumas unidades de neg6cio, apoiada em 

praticas de referemcia; 

• Executar com qualidade atividades de Back Office do grupo empresari

al. 

Ao relacionar as respostas obtidas, conforme acima, com o referendal 

te6rico elencado neste trabalho, pode-se afirmar que as respostas obtidas estao 

harmonicas com o conceito de Schulman (2001) sabre Servic;os Compartilhados . 

disponlvel na sec;ao 2.1 deste trabalho, o conceito de Centro de Servic;os 

Compartilhados de Schulman (2001) e com as considerac;6es de Gianesi e Correa 

(1994), disponlveis na sec;ao 2.2 deste trabalho, em relac;ao as atividades 

desempenhadas, foco em reduc;ao de custos, padronizac;ao e aumento de qualidade 

nas atividades desempenhadas, e liberac;ao das Unidades de Neg6cio para foco a 

assuntos relacionados ao core business da entidade. 

Em relac;ao as atividades desenvolvidas pelo CSC e sua estrutura 

hierarquica interna, estas informac;6es podem ser observadas atraves da Figura 14, 

localizada na sec;ao 4.1 deste trabalho, que trata das caracterlsticas da empresa 

estudada. 

Ja em relac;ao a posic;ao do esc na governanc;a corporativa, pode-se obter 

esta informac;ao ao observar a Figura 13, localizada na sec;ao 4.1 deste trabalho, 

que trata das caracterlsticas da empresa estudada. 

4.2.4 Analise dos questionarios em relac;ao ao objetivo especifico "d" 

No item 1.2.2 deste trabalho (Objetivos Especificos), o objetivo especifico "d" 

preve "apresentar os principais desafios a serem enfrentados pela area e eventuais 
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oportunidades de melhoria para a empresa objeto de estudo". 

A coleta das informagoes para atendimento deste item foi realizada atraves da 

questao 17 presente no questionario de pesquisa aplicado na empresa objeto de 

estudo de caso (Apendice 1 ). 

Ao analisar as respostas recebidas para esta questao, foi possfvel verificar 

que 0 maier desafio a ser enfrentado pelo esc objeto de estudo de caso e promover 

uma melhoria continua dos processes, tanto em relagao ao aumento da qualidade 

das atividades realizadas; redugao de custos e prazos de entrega, por meio de 

inovagoes em seus produtos; ampliagao do portfolio de servigos prestados pelo 

esc; internacionalizagao; estreitamento no relacionamento com 0 cliente; obter 

visualizagao e conhecimento do processo complete de cada neg6cio contemplado 

pelo CSC, nao somente em relagao as atividades de Back Office; e capacitagao dos 

colaboradores em busca de alto desempenho. 

0 desafio da melhoria continua presente no esc estudado e demonstrado 

em uma das respostas obtidas, onde e citado que "a estrutura organizacional e as 

politicas sao fatores vivos, e necessitam estarem se reinventando constantemente, 

acompanhando melhores praticas e tendendas de mercado". 

E importante observar que as respostas obtidas estao harmonicas em relagao 

ao observado por meio do referendal te6rico citado neste trabalho (segao 2.4), tendo 

como base a percepgao obtida pela Deloitte (2007) em sua pesquisa, onde afirma 

que em relagao as agoes que as empresas pretendem adotar para a evolugao do 

esc nos pr6ximos anos, 0 principal item apontado foi "otimizagao de processes" 

(90%). 

4.2.5 Analise dos questionarios em relagao ao objetivo especffico "e" 

No item 1.2.2 deste trabalho (Objetivos Especfficos}, o objetivo especffico "e" 

preve "relacionar informagoes disponfveis em referenciais te6ricos existentes sobre o 

tema com situagoes praticas ocorridas em urn Centro de Servigos Compartilhados". 

Ao realizar o levantamento do referendal te6rico, foi observado que a 

determinagao da localizagao do esc e urn fator importante que deve ser 

considerado por uma entidade que pretende criar uma estrutura de servigos 
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compartilhados, e o tema esta presente em pesquisas realizadas por empresas de 

consultoria, conforme citado na segao 2.4 deste trabalho. 

Em relagao a localizagao geografica do CSC, 81% das empresas apontaram 

a qualidade e disponibilidade de mao de obra como principal fator a ser considerado 

(DELOITTE, 2007). A coleta das informagoes para atendimento deste item foi 

realizada atraves da questao 16 presente no questionario de pesquisa aplicado na 

empresa objeto de estudo de caso (Apendice 1 ). 

Ao analisar as respostas obtidas, verifica-se que a escolha da localizagao do 

esc objeto de estudo de caso teve como principais fatores determinantes a 

qualidade e disponibilidade de mao de obra a custo competitive, o que esta de 

acordo com a tendencia observada no estudo realizado pela empresa Deloitte 

(2007), conforme citado acima. 

De acordo com a empresa de consultoria Bain & Company (2004}, as 

empresas que criaram CSCs no Brasil tendem a optar por cidades fora dos 

principais centres urbanos do pais, Rio de Janeiro e Sao Paulo. Esta afirmagao 

tambem esta de acordo com a empresa estudada, que possui seu CSC em Curitiba, 

o que foi facilitado pelo fato da empresa ja possuir uma estrutura administrativa de 

uma filial de suas controladas nesta localidade. 

Na segao 2.1 deste trabalho, Shah (1998) destaca que existem diferengas 

relevantes entre Servigos Compartilhados e centralizagao de atividades, o que pode 

ser observado atraves da Figura 2, de Booz-AIIen & Hamilton (1999). Com base 

neste quadro, foram incluidas as questoes 20 a 27 no questionario de pesquisa 

aplicado (Apendice 1 }, com intuito de verificar se o CSC objeto de estudo de caso 

possui caracteristicas em suas atividades de uma area tipica de Servigos 

Compartilhados ou caracteristicas de mera centralizagao de atividades. 

Com base nos resultados obtidos nos questionarios respondidos, observa-se 

que 0 esc estudado possui preponderantemente caracteristicas de uma tipica area 

de Servigos Compartilhados, conforme resultados obtidos nas questoes 20, 23, 24, 

25 e 26, que indicaram esta situagao. 

A questao 21, que trata da dimensao "contabilidade", causou respostas 

controversas dos respondentes. lsto e explicado pelo fato de que a area realiza tanto 

a contabilidade das unidades de neg6cio e das empresas pertencentes ao grupo 

industrial, quanta realiza a consolidagao das informagoes e demonstragoes 

contabeis de forma a atender as necessidades corporativas. 
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A questao 22, que trata da dimensao "foco no consumidor", a resposta 

predominante foi a alternativa que afirma que "fun<;6es corporativas tomam as 

decis6es sobre a entrega e a oferta de servi<;os", ao inves das Unidades de Neg6cio, 

caracterfstica de centraliza<;ao de atividades. Esta situa<;ao na empresa estudada 

pode ser explicada tendo como base a localiza<;ao do esc na hierarquia do grupo 

empresarial, conforme demonstrado na Figura 13 deste trabalho, que mostra a 

estrutura como uma filial da empresa holding que controla de forma direta e indireta 

as demais empresas que utilizam seus servi<;os. 

Pode-se observar nesta situa<;ao que, ao atribuir as decisoes sobre a 

entrega e oferta de servi<;os ao corporative e nao as Unidades de Neg6cio, a 

comunica<;ao e relacionamento entre CSC e Unidades de Neg6cio ficam dificultados, 

especialmente em rela<;ao a defini<;6es sobre escopo de atividades e 

responsabilidades, alem da forma de entrega dos servi<;os prestados pelo CSC. Por 

outro lado, defini<;6es realizadas pelo corporative em rela<;ao aos servi<;os prestados 

a todas as Unidades de Neg6cio podem facilitar a padroniza<;ao de processes 

internos do esc, com consequente redu<;ao de custo. 

Na questao 27, que trata da dimensao "localiza<;ao", e considerado que 

nenhuma das situa<;6es listadas no esquema de Booz-AIIen & Hamilton (1999) 

(Figura 2) se aplica a situa<;ao do CSC estudado, considerando que a decisao 

quanta a localiza<;ao do esc teve como base outros fatores ja listados nesta mesma 

se<;ao. 

Considerando os modelos de Centros de Servi<;os Compartilhados 

encontrados em literatura especffica e detalhados na se<;ao 2.5 deste trabalho, 

foram inclufdas as questoes 11, 12, 28 e 29 no questionario de pesquisa (Apendice 

1 ), e consideradas ainda algumas respostas de outras perguntas realizadas no 

mesmo questionario, para determinar em qual dos modelos citados neste trabalho o 

CSC objeto de estudo de caso se enquadra, com base em caracterfsticas das 

atividades desempenhadas e no relacionamento entre Unidades de Neg6cio e CSC. 

Com base nas respostas obtidas por meio dos questionarios aplicados, e 

possfvel concluir que 0 esc estudado possui caracterfsticas de uma area que atua 

conforme o modelo basico, considerando a utiliza<;ao dos servi<;os prestados pelo 

CSC de forma compuls6ria, a figura da Unidade de Neg6cio como cliente do CSC, e 

a existencia de acordos de nfveis de atividade. 

Porem, considerando as respostas dadas a questao 29, relacionada aos 
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custos do CSC, o resultado obtido aponta que "os custos sao repassados ao cliente 

interno, porem nao e feito atraves do valor de mercado, e sim nos custos totais 

rateados incorridos no servi<;o", caracterfstica existente em modelos Market Place de 

Servi<;os Compartilhados. 

Esta caracterfstica pode ser explicada pela localizagao da area na estrutura 

hierarquica do grupo empresarial, conforme Figura 13. Nota-se que o CSC e uma 

filial da empresa holding, o que significa que na perspectiva da Empresa A 1, par 

exemplo, os servigos sao prestados par outra empresa, mesmo sendo pertencente 

ao mesmo grupo empresarial. Nesta situagao, deduz-se que a melhor alternativa 

encontrada pelo grupo empresarial foi o rateio dos custos incorridos nos servigos e 

repasse aos clientes internos ao inves da absorgao pela empresa holding de todos 

os custos incorridos nos servigos prestados. 

De acordo com o estudo realizado pela empresa Deloitte (2007) e presente 

na segao 2.4 deste trabalho, 51% dos esc pesquisados pretendem expandir 0 

escopo do esc, alem de outros 24% declararem que pretendem expandir servigos 

para outras areas da empresa, resultado este que pode externar a satisfagao dos 

resultados que vern sendo obtidos pelos CSCs. 

Com intuito de verificar esta situagao no CSC objeto de estudo de caso, foi 

aplicada no questionario de pesquisa a questao 18, tratando de uma possfvel 

tendencia de aumento do escopo das atividades a serem prestadas pelo esc as 

Unidades de Neg6cio. 

De acordo com as respostas obtidas, esta tendencia tambem existe no CSC 

estudado. Os respondentes afirmaram que frequentemente sao realizadas 

avaliagoes de envio de novas atividades ao CSC, considerando as necessidades 

das Unidades de Neg6cio. E ainda acrescentado que, ao menos, quatro processos 

estao sendo avaliados para migragao a area no ana de 2011. 

4.2.6 A retirada do r6tulo de Centro de Servigos Compartilhados 

Uma situagao observada que ocorre no Centro de Servigos Compartilhados 

estudado e que merece destaque e a retirada do r6tulo de Centro de Servigos 

Compartilhados desta area durante sua hist6ria na organizagao, tendo difundido 
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uma nova nomenclatura junto aos seus clientes, nome este que possui 

caracteristicas do grupo empresarial a qual ela pertence. 

Com objetivo de identificar as vantagens obtidas com esta mudanga na 

organizagao e para 0 esc, foi incluida no questionario de pesquisa a questao 15. 

Baseado nas respostas obtidas nos questionarios pode-se concluir que a 

retirada deste r6tulo contribuiu para o relacionamento entre Unidades de Neg6cio e 

CSC. Anteriormente, apesar de sua posigao na hierarquia do grupo empresarial, o 

CSC nao era vista como parte do grupo empresarial, mas sim como um mero 

prestador de servigos, da mesma forma que seria o tratamento a uma empresa nao 

pertencente ao mesmo grupo empresarial. 

Com a nova nomenclatura, que identifica o CSC como parte do grupo 

empresarial, foi construida mais facilmente uma relagao de parceria entre Unidades 

de Neg6cio e CSC, com consequente aumento de importancia do CSC no grupo 

empresarial e perante as Unidades de Neg6cio. 

Neste cenario, e necessaria essa relagao de parceira para busca de solugoes 

que possam beneficiar o grupo empresarial e seus acionistas, e nao apenas em 

beneficia das Unidades de Neg6cio. De forma pratica, a elevagao da importancia o 

CSC no grupo empresarial melhora as condi<;6es para melhorias nos indicadores de 

desempenho reverses, que identificam pontes que devem ser tratados nas Unidades 

de Neg6cio para melhoria nas atividades do CSC, trazendo consequentes ganhos 

ao grupo empresarial. 
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5 CONSIDERACOES FINAlS E RECOMENDACOES 

Ap6s o desenvolvimento deste trabalho, pode-se concluir que o objetivo geral 

desta pesquisa, derivada do problema de pesquisa, foi atendido satisfatoriamente, 

tendo relevantes contribuit;6es do referendal te6rico levantado para este trabalho e 

do estudo de caso realizado em um Centro de Servit;os Compartilhados de um 

grupo empresarial industrial de grande porte. 

Tomando como base o objetivo geral trat;ado nesta pesquisa, sendo 

"identificar os principais desafios existentes e enfrentados na implanta<;ao de um 

Centro de Servit;os Compartilhados de um grupo empresarial de grande porte, aiE~m 

de verificar seus papeis, responsabilidades, desafios e vantagens apresentadas na 

manutent;ao desta area para toda a estrutura organizacional", e possivel observar 

que todos os itens pertinentes para alcance de forma consistente deste objetivo 

foram elencados, nao apenas no referendal te6rico relacionado ao tema, mas 

prindpalmente no estudo de caso, por meio de coleta de informat;6es tomando como 

base os objetivos especificos delimitados e derivados do objetivo geral e aliando as 

respostas obtidas com demais informat;6es levantadas em literatura especifica. 

Em relat;ao aos desafios na implantagao de um Centro de Servi<;os 

Compartilhados, destacaram-se as dificuldades de padronizagao de processes 

outrora disperses em diversas localidades e realizados de diversas formas, com 

reflexes em dificuldades com sistemas de informat;ao diferentes e a necessidade de 

um unico sistema ERP; resistenda de colaboradores das Unidades de Neg6cio em 

repassar as atividades ao CSC; e problemas com defini<;6es de escopo e 

responsabilidades do CSC e das Unidades de Neg6cio, este ultimo observado 

especialmente no estudo de caso realizado. 

Discorrendo ainda sabre este ultimo item, observa-se ao Iongo da analise de 

dados que ha a possibilidade de que esta dificuldade enfrentada na implanta<;ao do 

Centro de Servi<;os Compartilhados seja derivada do fato de que as atividades 

realizadas pelo esc sao definidas de forma corporativa (caracteristica predominante 

em situagao onde ha apenas centralizagao de atividades), e nao em negodat;ao 

direta entre Unidade de Neg6cios e CSC, podendo ocasionar problemas de 

comunicat;ao e definit;6es de escopo e responsabilidades. Neste cenario, o CSC 

possui como cliente direto as Unidades de Neg6cio, porem as definit;6es das 
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atividades vern de decisoes corporativas de cada neg6cio, podendo dificultar uma 

relagao entre quem efetivamente utiliza os servigos do esc (sendo o contratante) e 

o proprio CSC (sendo o contratado), caracteristica de Servigos Compartilhados do 

modelo basico. 

Par outro lado, considerando a dimensao do grupo empresarial e quantidade 

de Unidades de Neg6do, a ausencia de uma definigao corporativa de cada neg6cio 

sabre escopo poderia abrir precedentes que diminuiriam a padronizagao de 

proceSSOS, 0 que poderia afetar OS custos dos processos do CSC de forma 

desordenada, impactando o grupo empresarial. 

Considerando ainda a visao de grupo empresarial, o reladonamento entre 

cliente e fornecedor entre estas partes poderia impactar em interesses do grupo 

empresarial de elevar a importancia do esc no conglomerado, de forma a viabilizar 

exigencias de atendimento de determinados itens pela Unidade de Neg6cio que 

impactam o desempenho da area, com intuito de melhorar resultados para todo o 

grupo. A intengao de elevar a importanda do CSC no grupo empresarial, que pode 

ser exemplificada par meio da mudanga de nomenclatura da area e retirada da 

alcunha de Centro de Servigos Compartilhados (dtado na segao 4.2.5 deste 

trabalho), pode ser considerada uma estrategia da empresa, mesmo com o onus 

que isto pode trazer ao grupo. 

Diante destas consideragoes cabe, portanto, a gestao do grupo avaliar se 

esta estrategia traz mais ganhos ao grupo empresarial em comparagao a possiveis 

perdas neste sentido. 

Em relagao aos papeis e responsabilidades de urn Centro de Servigos 

Compartilhados, os conceitos obtidos par meio de pesquisas em referendal te6rico e 

as respostas obtidas no estudo de caso podem ser considerados congruentes. Em 

ambos os casas, e apontada a realizagao de atividades administrativas outrora 

consideradas secundarias pelas Unidades de Neg6cio, de forma padronizada, com 

maior rigor tecnico e qualidade, obtendo redugao de custos, ganhos de escala e 

informagoes com maior acuracidade e agilidade e, ao mesmo tempo, liberando as 

Unidades de Neg6cio para terem maior foco no core business da companhia. 

Em relagao as vantagens obtidas, e possivel notar que OS ganhos apontados 

par diversos autores no referendal te6rico deste trabalho sao confirmados par 

pesquisas realizadas par empresas de consultoria, citadas ao Iongo do referendal 

te6rico, e no estudo de caso realizado. Os ganhos de competitividade das empresas 
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que utilizam esta estrutura sao explicados devido ao aumento da qualidade e 

agilidade das informag6es disponibilizadas pela area e dos demais servigos 

prestados, redugao de custos e ganhos de escala (ambos considerados 

consequemcia da padronizagao de processes e especializagao dos profissionais que 

atuam no CSC), ah§m de independencia de atuagao dos profissionais do CSC e 

ganhos no core business da entidade com aumento de foco das Unidades de 

Neg6cio. 

Para que as vantagens observadas pudessem de fato ocorrer, OS esc 
necessitam aplicar procedimentos e ferramentas de gestao na implantagao e 

manutengao da estrutura. Diversos procedimentos e ferramentas foram observados 

no estudo de caso realizado, sendo considerado o Acordo de Niveis de Atividade 

(ANA) ou Acordo de Niveis de Servigo (ANS) como o mais importante neste sentido, 

ja que determina o relacionamento entre o CSC e as Unidades de Neg6cio, 

principalmente quanta a escopo de atividades. Possivelmente urn aprimoramento e 

reavaliagao peri6dica e constante destes acordos, e divulgagao eficiente as 

Unidades de Neg6cio, poderiam ajudar a resolver o dilema sobre definig6es de 

escopo e responsabilidades entre CSC e Unidades de Neg6cio, conforme citado 

anteriormente. 

Ao Iongo deste trabalho, ainda e possivel verificar que o sucesso de urn CSC 

tambem e definido ao escolher a localizagao da estrutura. Conforme observado em 

estudos realizados por empresas de consultoria e no estudo de caso realizado, a 

qualidade e disponibilidade de mao de obra qualificada e com custo competitive sao 

os fatores mais avaliados pelas empresas nesta decisao. A tendencia brasileira de 

instalar estas areas fora de grandes centros urbanos e algo que deve ser 

considerado. 

Em relagao aos desafios futuros, a busca de melhoria continua, seJa com 

inovag6es nos produtos e servigos prestados, melhoria nos processes internes, 

ganhos de escala e redugao de custos, alem do aumento do portfolio de atividades 

realizadas, sera sempre urn desafio a ser perseguido pelos Centros de Servigos 

Compartilhados. Portanto, a constante busca por novas praticas e em estar 

atualizado quanta a novas tendencias de mercado e algo que tambem e aplicavel 

para que urn Centro de Servigos Compartilhados continue a auxiliar o grupo 

empresarial a se manter competitive no ambiente empresarial. 
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APENDICES 

QUESTIONARIO APLICADO 

Monografia - Papeis, Responsabilidades e Desafios na lmplantacao e 

Manutencao de Centros de Servicos Compartilhados: Urn Estudo de Caso. 

Questionario 

64 

1. Quais OS principais papeis e responsabilidades do CSC dentro do grupo em

presarial? 

2. Quais eram as principais vantagens e beneficios esperados pelo grupo em

presarial na implantagao de urn Centro de Servigos Compartilhados? 

3. Para a implantagao, estabilizagao e manutengao das atividades dentro do 

Centro de Servigos Compartilhados, quais foram as principais praticas e fer

ramentas de gestao utilizadas? 

4. Quais foram as principais dificuldades e desafios enfrentados durante o peri

ado de implantagao do Centro de Servigos Compartilhados, em relagao aos 

processes internes? 

5. Quais foram as principais dificuldades e desafios enfrentados durante o peri

ado de implantagao do Centro de Servigos Compartilhados, em relagao as 

Unidades de Neg6cio? 

6. Quais foram as principais dificuldades e desafios enfrentados durante o peri

ado de implantagao do Centro de Servigos Compartilhados, em relagao aos 

acionistas, diretores e usuarios externos? 

7. Quais sao as principais vantagens e beneficios obtidos pelo grupo empresari

al com uma estrutura de Servigos Compartilhados, em relagao aos acionistas, 

diretores e usuaries externos? 

8. Quais sao as principais vantagens e beneficios obtidos pelo grupo empresari

al com uma estrutura de Servigos Compartilhados, em relagao aos processes 

internes? 

9. Quais sao as principais vantagens e beneficios obtidos pelo grupo empresari

al com uma estrutura de Servigos Compartilhados, em relagao as Unidades 

de Neg6cio? 
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10. De que forma e possfvel definir o relacionamento entre CSC e Unidades de 

Neg6cio no infcio das atividades do CSC? 

11. De que forma e possfvel definir a visao que OS colaboradores das Unidades 

de Neg6cio possuem atualmente do CSC? 

12. De que forma e possfvel definir a visao que OS colaboradores do esc passu

em atualmente das Unidades de Neg6cio? 

13. De que forma as Unidades de Neg6cio observam e percebem as vantagens 

proporcionadas com a manutengao do Centro de Servigos Compartilhados? 

14. De que forma os acionistas e diretores observam e percebem as vantagens 

proporcionadas com a manutengao do Centro de Servigos Compartilhados? 

15. Ao considerar a posigao do CSC na estrutura organizacional em relagao as 

Unidades de Neg6cio, de que forma a retirada do r6tulo de Centro de Servi

gos Compartilhados desta estrutura auxiliou no relacionamento entre estas 

areas e nos resultados obtidos? 

16. Qual foi o fator determinante na decisao da localizagao do Centro de Servigos 

Compartilhados do grupo empresarial? 

17. Quais desafios ainda devem ser enfrentados e quais dificuldades ainda de

vern ser superadas pelo CSC, com relagao os processos internos e expectati

vas de clientes internos e externos? 

18. Existe uma tend€mcia para aumento do escopo das atividades a serem pres

tad as pelo CSC as Unidades de Neg6cio? 

19. Existem acordo ou contratos firmados com os clientes em relagao as ativida

des desempenhadas pelo CSC? 

Nas questoes a seguir, favor escolher apenas uma alternativa: 

20. Em relagao a dimensao "governanga": 

a) Quadro de gerentes do esc define as politicas e direcionamento do 

mesmo; 

b) Gerentes funcionais seniores definem as politicas e direcionamento; 

21. Em relagao a dimensao "contabilidade": 

a) Contabilidade para as Unidades de Neg6cio; 

b) Contabilidade para o corporativo; 
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22. Em relagao a dimensao "foco no consumidor": 

a) Unidades de Neg6cio definem as prioridades em quantidade e qualida

de dos servigos requeridos; 

b) Fungoes corporativas tomam as decis6es sabre a entrega e a oferta de 

servigos; 

23. Em relagao a dimensao "orientagao do servigo": 

a) Servigos prestados de forma a atender as necessidades das Unidades 

de Neg6cio; 

b) Servigos padronizados; 

24. Em relagao a dimensao "flexibilidade": 

a) Flexibilidade para obter recursos de fornecedores externos e sempre 

permitida; 

b) E obrigat6ria a utilizagao de servigos internos; 

25. Em relagao a dimensao "monitoramento de performance": 

a) Performance monitorada atraves de metas internas e melhores praticas 

extern as; 

b) Performance monitorada atraves de metas internas; 

26. Em relagao a dimensao "cobrangas": 

a) Unidades de Neg6cio cobradas com base no uso atual dos servigos; 

b) Unidades de Neg6cio cobradas com base na alocagao de recursos; 

27. Em relacao a dimensao "localizacao": , , 

a) Localizado em qualquer Iugar que faga sentido com o ponto de intera

gao com o consumidor; 

b) Localizada juntamente como Corporativo; 
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28. Em relagao as atividades desempenhadas: 

a) As Unidades de Neg6cio utilizam OS servigos do esc de modo com

puls6rio; 

b) As Unidades de Neg6cio nao utilizam OS servigos do esc de modo 

compuls6rio; 

c) 0 esc comporta atividades de diversas empresas e grupos empresa

riais diferentes; 

29. Em relagao aos custos do CSC: 

a) Nao existe o repasse dos custos dos servigos para as Unidades de 

Neg6cio, e sim a apropriagao dos mesmos, sendo o esc vista como 

urn centro de custo; 

b) Os custos sao repassados ao cliente interno, porem nao e feito atraves 

do valor de mercado, e sim nos custos totais rateados incorridos no 

serv1go; 

c) E realizada a apropriagao e repasse dos custos para as Unidades de 

Neg6cio, a valor de mercado, fazendo com que a Unidades de Neg6cio 

acabem em comparar os custos dos servigos realizados pelo CSC em 

relagao ao mercado. 

d) 0 CSC possui objetivo de gerar receitas e Iueras para a organizagao, 

de forma que o CSC seja urn centro de Iuera. 




