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por um
Os centros de serviços compartilhados ganham
força e revelam resultados amplamente
satisfatórios em termos de eficiência e redução
de custos - inclusive para o RH

Por Telma Regina Alves

O modelo já vem sendo ado-
tado por médias e, principal-

mente, grandes empresas. A idéia é
criar uma estrutura central, com pes-
soal especializado, que se encarregue
da execução de serviços transacionais
de vários departamentos de uma mes-
ma organização. Estamos falando dos
chamados centros de serviços com-
partilhados, ou shared services cen-
ters (SSC). Uma vez implantados,
esses organismos podem cuidar de
rotinas como: folha de pagamento;
recrutamento e seleção de candidatos;
capacitação; treinamento; contas a
pagar e a receber; relatórios de des-
pesas com viagens e uma série de
outros serviços burocráticos. E entre
os objetivos desejados estão a redu-
ção de custos, a maior eficiência e a<
otimização nos processos, além do
aumento de produtividade e da quali-
dade do produto final.

"É uma tendência nas grandes em-
presas que buscam otimização de ta-
refas e redução de custos. Os centros
de serviços compartilhados vêm ao
encontro desses objetivos", garante
Kelly Ribeiro, country manager da
Arinso, empresa de origem belga que
presta serviços de tecnologia, con-
sultoria e outsourcing. Segundo ela, a
harmonização de processos comuns

O fundamental
do processo é a

padronização de
grande parte das

rotinas, com a
redução de custos

a várias áreas de uma mesma compa-
nhia pode ser apontada como um dos
principais benefícios da iniciativa.
"Você ganha uma facilidade incrível
de comunicação e não fica suscetível
a pessoas, já que o fundamental do
processo é a padronização de grande
parte das rotinas", acredita Kelly.
Além disso, os defensores do modelo
lembram que, liberados do cumpri-
mento de tarefas rotineiras, os gestores
dos demais departamentos podem se
dedicar ao core business, definindo
estratégias indispensáveis ao bom
andamento e crescimento do negócio.

Multinacional no ramo de bens de
capital, líder em tecnologias de potên-
cia e automação, a ABB Brasil, no
país há 93 anos, resolveu implantar
um SSC em 2000.Criado para execu-
tar serviços administrativos, além de
padronizar e implantar processos co-
muns a rotinas de diversas áreas, o
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SSC, localizado em Osasco (SP),
presta serviços de contabilidade ge-
ral, faturamento, contas a pagar e re-
ceber, folha de pagamento, ativo fixo
e reembolso de despesas a funcioná-
rios, e atende a todas as unidades de
negócios da empresa no país. Segun-
do João Tadeu Pintoni, gerente-geral
do centro, a incansável busca pela
melhoria na eficiência dos processos
e redução de custos tem atingido re-
sultados bastante satisfatórios.

"A meta estabelecida em termos de
redução dos custos era de 35% nos dois
primeiros anos de operação. Em 2001,
ultrapassamos os 38%. E, para este ano,
devemos chegar a um patamar na or-
dem de 71%", comemora ele, acres-
centando que a performance foi recor-
de do grupo ABB. Com sede em Zuri-
que, Suíça, e operações pulverizadas
em outros 100 países, o grupo empre-
ga, em todo o mundo, cerca de 100 mil

pessoas. No Brasil, são 4 mil funcio-
nários e cinco unidades fabris.

Para que um SSC cumpra com os
objetivos propostos, a decisão de ado-
tar o modelo deve ser precedida por
um profundo processo de planejamen-
to envolvendo todas as áreas da em-
presa. O tempo de implantação, con-
sidera Martiniano Lopes, partner do
setor de distribuição da área de GB S
da IBM Business Consulting Ser-
vices, está relacionado com o tama-
nho da empresa e de como ela está
estruturada. Mas o sucesso da inicia-
tiva depende de uma análise criteriosa
de diversos fatores. Em primeiro lu-
gar, da viabilidade da implantação e
do total comprometimento dos mem-
bros da diretoria e dos executivos da
empresa. Em seguida vem a elabora-
ção de um business case, com infor-
mações sobre o montante e retorno do
investimento, além da definição das

Raposo, da Hewitt: nem sempre é
possível vencer a batalha contra a

cultura interna das empresas

áreas e potenciais serviços a serem
compartilhados. "A faixa de resulta-
dos, quando se fala em redução de
custos, varia conforme o grau de ma-
turidade da empresa", diz ele.

Na opinião de Lopes, são três os
principais benefícios de uma estru-
tura como essa. O primeiro deles é o
significativo aumento da eficiência
nas operações da empresa. O segun-
do é a padronização dos processos,
culturas, tecnologias e políticas de
procedimento, que possibilita que o
negócio passe a ter unidades em suas
operações. E, por último, o fato de o
sistema permitir a criação de uma
plataforma segura para o crescimen-
to orgânico ou inorgânico das empre-
sas, evitando que processos de ex-
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pansão resultem em instabilidade
do negócio ou aumentos significa-
tivos nos custos.

O foco na prestação de serviços é a
chave para uma grande mudança na
cultura da empresa. "O modelo exige
o cumprimento de prazos, a eficiência
e a qualidade dos serviços. Ele estabe-
lece uma relação cliente/fornecedor
que é muito saudável para a empresa",
considera Fábio Gonsalez, consultor da
Bearing Point, consultoria de negócios
e tecnologia global, para quem o au-
mento do nível de controle inteligente
nas atividades transacionais é outro
fator positivo e determinante para a es-
colha desse sistema. "As estruturas e
processos, naturalmente, se multipli-
cam nas organizações. Acabam sendo
feitas de várias formas. O centro de ser-
viços compartilhados traz a oportuni-
dade de padronizar tudo isso, da me-
lhor forma, com equipes especializa-
das, além da melhor solução tecnoló-
gica para os processos", acredita ele.

Mas o caminho para a transforma-
ção não é fácil. Segundo Gonsalez, o
gigantismo e a diversidade inerente a
grandes organizações, que geralmen-

te têm escritórios espalhados em di-
ferentes pontos do país, exigem um
estudo aprofundado das variáveis,
possibilidades e um esforço para se
avaliar todos os impactos organiza-
cionais inerentes à implantação do
modelo. "O trabalho é complexo. Te-
mos de lidar com diferentes realida-
des e com os valores individuais e, às
vezes, regionalizados, de cada uni-
dade de negócios. E será preciso rom-
per com isso. É fundamental compar-
tilhar todas as experiências e encon-
trar a melhor solução para o projeto.
Isso exige um desprendimento mui-
to grande dos funcionários e muito
maior da direção da empresa", avisa.

O impulso final na direção de in-
vestir na implantação de um centro de
serviços compartilhados deve vir da
visão dos benefícios possíveis a mé-
dio e longo prazos. Com investimen-
tos da ordem de 21 milhões de dóla-
res, a farmacêutica Roche finalizou, no
ano passado, o seu Projeto Harmony.
Entre as iniciativas implementadas fi-
gura a criação de dois centros de servi-
ços compartilhados: um para as áreas
de RH e Financeira; e outro para os
setores de Logística e Vendas & Dis-
tribuição. "O centro de serviços com-
partilhados centraliza as atividades
transacionais, liberando os profissio-
nais dessas áreas para as ações estraté-
gicas. Buscamos transformar os depar-
tamento de RH e de Finanças em só-
cios estratégicos do nosso negócio",
conta o diretor do Shared Service Cen-
ter da empresa, Eduardo Benedetti.

De acordo com o executivo, o re-
sultado alcançado pelo projeto tem sido
o aumento da eficiência, agilidade e
ganho em escala e rentabilidade. "Com
a unificação dos modelos de negócio,
a empresa pode centralizar seus diver-

sos datacenters espalhados em todo
o mundo, e a América Latina é a pri-
meira região a ter esse programa im-
plantado", revela. Com a medida, a
empresa reduziu de um total de 4
datacenters para apenas um, instala-
do no Brasil. Segundo ele, os países
que passaram a fazer parte desse sis-
tema único para o continente sul-
americano, além do Brasil, são: Ar-
gentina, Uruguai, Colômbia, Equa-
dor, Chile, Peru, Venezuela, Caribe,
América Central e México.

Mudança de cultura
Cases como o da Roche revelam,

porém, que o processo de implanta-
ção do modelo requer muito treina-
mento, comunicação interna, capaci-
tação e transparência. "Basta imagi-
nar que, ao centralizar diversos ser-
viços transacionais num único pon-
to, será necessário criar, por exem-
plo, um call center para atender aos
pedidos gerados pelos departamen-
tos que serão os clientes do centro
de serviços. As solicitações seguirão
modelos preestabelecidos que têm de
ser cumpridos pela área geradora,
bem como pela prestadora de servi-
ços. Você não poderá mais ligar para
a pessoa e pedir o trabalho. Terá de
abrir um chamado, procedimento
bastante impessoal. Uma mudança
que, muito freqüentemente, encontra
resistência dos funcionários. Você
está alterando a cultura da empresa",
explica o consultor da Bearing Point.

Além dessa mudança cultural, fun-
cionários de áreas cujos serviços vão
migrar para o SSC precisam, ainda,
conviver com a possibilidade de serem
transferidos para outras áreas e, em al-
guns casos, de deixarem a empresa. Se-
gundo Gonsalez, é comum haver de-
missões. Elas ocorrem na medida em
que a organização está aumentando a
sua eficiência. Mas, durante o proces-
so, é preciso ter uma visão muito clara
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de quanto é possível evitar isso, quais
são as pessoas que devem permanecer
para que o conhecimento da empresa
seja mantido. De outra forma, o bene-
fício pode ficar comprometido. "Quan-
do a demissão é inevitável, é preciso,
no mínimo, ter respeito por elas", com-
plementa. Para Lopes, da IBM, as re-
sistências são inevitáveis: "Isso é nor-
mal porque o processo acaba tirando
as pessoas da zona de conforto. Mas
existem funcionários que acabam não
se adaptando ao sistema".

Como forma de administrar esse
turbilhão de mudanças nos proces-
sos e na cultura de empresas que ado-
tam os SSC, os especialistas aconse-
lham a criação de um grupo de chan-
ge management que se encarregará
de registrar a percepção da empresa
diante da mudança as resistências,
os profissionais que têm poder, os
formadores de opinião, identifican-
do problemas e encontrando solu-
ções. Se bem realizado, garante Gon-
zalez, a iniciativa é responsável por
melhorias permanentes e aprimora-
mento contínuo dos processos.

Concorda com ele o gerente da
IBM. Em sua avaliação, a implanta-
ção de um SSC reduz os níveis hie-
rárquicos, promove um alinhamento
cultural entre os funcionários que
passam a trabalhar muito mais foca-
dos no que é o serviço, na importân-
cia dos prazos, da qualidade, da oti-
mização e padronização dos proces-
sos bem como passam a conhecer o
custo das operações, até porque o
modelo requer que os trabalhos rea-
lizados pelo centro tenham um custo
definido para as áreas contratantes.

"É recomendável que se estabeleça
um mecanismo de cobrança que deve
estar relacionado com a característica
do serviço prestado. Ou seja, se na área
de suprimento, pode-se calcular o pre-
ço a partir do montante de peças ad-
quirido. Se consultoria na área de infor-

mática, pelo tempo gasto pelo profis-
sional na solução do problema, e as-
sim por diante" recomenda o consul-
tor da Bering Point. No SSC da ABB,
conta Pintoni, todas as atividades são
remuneradas. "Efetuamos a cobran-
ça por serviço que executamos. Seja
para o pessoal de contas a pagar, RH
ou contabilidade. E esse custo é um
grande incentivo para a empresa.
Porque quando você tem esse item
no bolo das despesas, não se dá con-
ta do desperdício. Com a cobrança,
os setores passam a ter noção de
quanto custa, por exemplo, o preen-
chimento errado de uma nota fiscal,
ou o cancelamento de um trabalho.
O centro de serviços, na verdade,
deve funcionar como uma área de
vendas dentro da empresa", explica.

A escolha
É também o preço pago pelos ser-

viços prestados pelo SSC que revela
se está ou não havendo otimização nos
processos e redução de custos. Um
contrato firmado com cada departa-
mento da empresa (service levei
agreement) estabelece um acordo de
nível de serviços que será assinado

Pintoni, da ABB: expectativa
de uma redução de
custo na ordem de 71%

pelas áreas operacionais, contendo as
obrigações, o escopo do trabalho, os
prazos, preços, prioridades e proce-
dimentos para as solicitações. "Revi-
samos os preços, pelo menos, uma vez
por ano. No nosso caso, desde 2000,
sempre reajustamos para baixo, ou
seja, nunca precisamos aumentar o
custo dos serviços", conta Lopes,
acrescentando que o centro compar-
tilhado não pode apresentar lucros,
nem prejuízos. "A"nossa meta de re-
sultados é zero e isso é comum em
qualquer modelo", diz.

A country manager da Arinso, Kelly
Ribeiro, lembra que o acordo de níveis
de serviços estabelece prioridades para
os serviços que vão ser solicitados. Um
chamado urgente, por exemplo, tem
um prazo preestabelecido para ser aten-
dido. "Num primeiro momento, até a
coisa acalmar e permitir que se conhe-
ça o volume real de trabalho da nova
área, é inevitável que a empresa tenha
de resolver alguns problemas pon-
tuais." Apesar disso, uma questão ela
define como fundamental para o su-
cesso do sistema: a escolha certa do
administrador. "Ele precisa ser uma
pessoa hábil. O que acontece é que as
empresas escolhem profissionais que,
normalmente, vêm da área de tecno-
logia. E que se preocupam muito com
os programas, números de acesso de
serviços etc. Mas administrar um
shared service é muito mais do que
isso", adverte. Segundo ela, o gerente
precisa ser um diplomata, ter habilida-
de para negociar prazos com os depar-
tamentos, ser um verdadeiro gestor de
contratos. "Não adianta saber tudo de
folha de pagamento e não dominar a
arte da negociação", acrescenta.

Há quem não aposte muito, porém,
na eficiência dos centros de serviços
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compartilhados. Na opinião de Carlos
Raposo, diretor-geral da Hewitt HRO
para a América Latina, o sistema nem
sempre oferece resultados compatí-
veis com o investimento realizado. "O
nível de sucesso do SSC é suspeito. E
muitas organizações que adotaram o
modelo já estão abandonando o siste-
ma." Segundo Raposo, o problema
maior é que, nem sempre, é possível
vencer a batalha contra a cultura in-
terna das empresas, o que acaba pre-
judicando sensivelmente os objetivos
propostos pelos SSC. "É como se
você tivesse uma fazenda, adminis-
trada por pessoas da família e depois
de um tempo percebe que é preciso
mudar, para melhorar o negócio,
torná-lo mais eficiente. O problema é
que a cultura da família é feita de re-
lações e inter-relações que não são
fáceis de mudar", justifica.

Para vencer a barreira interna den-
tro das empresas, sugere João Tadeu
Pintoni, da ABB, nada melhor que
manter um bom e estreito relaciona-
mento com os principais gestores do
processo. "Você não pode abandonar
o seu cliente. Muitas vezes, é neces-
sário criar um grupo em determina-
do setor para avaliar as dificuldades
e encontrar soluções de maneira a
possibilitar o bom andamento do pro-
jeto", ensina. Ele destaca ainda que
o benchmarking é fundamental. "Em
janeiro, iniciamos uma rotina de
reuniões mensais com responsáveis
por centros de serviço compartilha-
dos de outras grandes empresas. A
idéia é trocarmos experiência para
que cada um de nós possa avaliar o
seu projeto particular e aplicar, na
sua empresa, soluções encontradas
em outros modelos". Entre as em-
presas que fazem parte desse grupo
estão: Ambev, Basf, Roche, ABB,,
Vale do Rio Doce, Nestlé, Phillips,
Unilever, Siemens, Grupo Votoran-
tim, Goodyear e Procter & Gamble.

Do outro lado
Com uma boa
capacitação,
funcionários
absorvidos durante o
processo de
outsourcing pelas
prestadoras desse
serviço cumprem um
papel importante

Para as empresas que não
possuem um centro de servi-

ços compartilhados, mas que desejam
ter funcionários livres de rotinas
operacionais, o outsourcing é a saída
mais apropriada. Parte integrante
dessa terceirização, a transferência de
funcionários da empresa para postos
avançados nas prestadoras desse ser-
viço, se não trabalhada de maneira es-
tratégica, pode gerar problemas na
condução do processo.

O desafio maior, na avaliação da
gerente de RH da Unilever, Vera Du-
rante, é encontrar os profissionais
certos para participar da transição.
"No decorrer do processo de tercei-
rização das atividades transacionais
do RH, hoje sob responsabilidade da
IBM, tivemos tempo para fazer aná-
lises criteriosas de todos os funcio-
nários que deixariam suas funções
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do balcão
como conseqüência do novo sis-
tema. Procuramos definir, com a
maior precisão possível, para que
áreas da Unilever poderiam ser
transferidos, bem como se existia a
possibilidade de serem absorvidos
pela IBM", conta ela.

"A absorção de funcionários da or-
ganização para quem vamos prestar
serviço faz parte do processo. Princi-
palmente porque, muitas vezes, o ar-
quivo das operações não é eletrôni-
co, nem fixo. E esses colaboradores
detêm o conhecimento da empresa e
podem ser elos importantes no pro-
cesso de transição", considera Mar-
tiniano Lopes, partner do setor de dis-
tribuição da área de GBS da IBM. Mas,
para que isso aconteça de maneira a
não prejudicar os objetivos do out-
sourcing, explica ele, os novos con-
tratados passam por um extenso pro-
cesso de treinamento. "É fundamen-
tal que se tenha a percepção da mu-
dança de padrão de comportamento.
Apesar de continuar em contato com
a empresa, a pessoa contratada pas-
sa de funcionário a prestador de ser-
viço. E como tal tem de entender que
vai trabalhar para cumprir contratos,
respeitando o que foi definido, reali-
zando os procedimentos da forma
que foram estabelecidos. Caso con-
trário, será penalizado", diz.

Mas lidar com o ser humano nunca
é tarefa simples. Diante da avalanche
de alterações inerentes à terceirização,
há um desconforto geral, uma sensa-
ção de insegurança entre os funcioná-
rios que, muitas vezes, tomam atitu-
des pouco recomendáveis e acabam
perdendo boas oportunidades de cres-

Lopes, da IBM: elos
importantes no

processo de transição

cimento profissional, como re-
vela a country manager da
Arinso, Kelly Ribeiro. "É co-
mum alguns pessoas boicota-
rem ou esconderem informa-
ções importantes para a mu-
dança. Nessas situações, é
bom lembrar que, quando a
equipe de uma consultoria co-
meça a realizar o trabalho de
campo, é porque a terceiri-
zação já foi definida e que,
portanto, de nada vai adian-
tar remar contra a maré", considera.

Em sua opinião, a fase de transi-
ção para o outsourcing pode ser, na
verdade, um momento muito impor-
tante para alguns colaboradores
diante da possibilidade de serem ab-
sorvidos pelas empresas de consul-
toria. "As organizações que traba-
lham com projetos de terceirização
são especializadas. Uma pessoa que
integra a área de RH de uma empre-

O que é um
desafio pode

se transformar
em ótima
chance de

desenvolvimento
profissional

sa cujo negócio é, por exemplo, a
produção de medicamentos não
terá muitas chances de ascensão
profissional. Mas, se fizer parte do
nosso time, poderá ter excelentes
chances de crescer, liderando equi-
pes, trabalhando com outras em-
presas, nacionais ou internacio-
nais. Há um horizonte vasto de
possibilidades", garante.

Para Carlos Raposo, gerente-
geral da Hewitt, "as pessoas sem-
pre têm o que oferecer". Segundo
ele, faz parte da cultura da Hewitt
ser aberta, de maneira a permitir
que a decisão de fazer parte ou não
da equipe possa ser apenas do fun-
cionário. "É um desafio, mas tam-
bém pode reverter em uma ótima
chance de desenvolvimento profis-
sional." Apesar disso, ele alerta: "o
que não se pode trazer para den-
tro do nosso negócio é a cultura
da empresa. Apenas a experiência
nos interessa", diz.
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