
Centros
de eficiência
Pesquisa sinaliza tendência de avanço na
adoção de centros de serviços compartilhados
no País, refletindo a busca por redução de
custos e otimização operacional na era da
Competitividade Por Françoise Terzian

No ambiente de negócios que rege o
mundo globalizado, a competitividade
passa cada vez mais pela capacidade
das empresas em se tornarem enxutas
e com uma visão bem clara do conceito
de gestão integrada. Não é fácil, barato
ou viável gerenciar várias unidades de
Recursos Humanos (RH), Tecnologia da
Informação (TI) e Finanças espalhadas
por diferentes empresas de um mesmo
grupo ou por diversas filiais de uma
mesma corporação. Em um mercado no
qual as grandes organizações precisam
se reinventar a cada dia para atender
às demandas de clientes com maior
rapidez, exterminar processos duplicados
e onerosos e ganhar produtividade,
os chamados "Centros de Serviços
Compartilhados" (CSCs) despontam
como um modelo de operação capaz
de auxiliar no aumento da eficiência - à
medida que evita a execução de tarefas
de forma redundante - e na redução
de custos, especialmente nas áreas que
não constituem o negócio principal da
empresa.

O CSC é definido como um modo de
organização de processos operacionais
pelo qual uma área da empresa presta

serviços, a partir de um mesmo ponto
de atendimento, para várias unidades
ou departamentos da corporação,
integrando tecnologias, processos e
pessoas. "No momento em que uma
empresa define que não realizará
tarefas de forma descentralizada, já se
configura a filosofia de um Centro de
Serviços Compartilhados", explica Ulisses
Viveiros, sócio da área de Consultoria
Empresarial da Deloitte. Embora o
compartilhamento tenha começado
a se consolidar mundialmente nos
últimos anos, esse modelo vem
progredindo desde o final da
década de 80, quando teve início
a centralização de serviços de
back office, associados às áreas
financeira, de RH e de TI. No Brasil, o
CSC ainda é um tema relativamente
novo, embora as empresas de alguns
setores já o utilizem em estágios
bastante avançados. "O CSC não é
um modismo, mas uma tendência
irreversível, que acarretará mudanças
operacionais e benefícios visíveis",
defende Viveiros.

Ulisses Viveiros, da Deloitte: "Contar com um CSC
é uma boa maneira de reduzir custos, padronizar
informações e processos e ter controles seguros"



Para entender como as empresas
que atuam no Brasil estão inseridas
no movimento global de adoção dos
CSCs, a Deloitte realizou a pesquisa
"Centros de Serviços Compartilhados",
que ouviu, de janeiro a abril deste
ano, 89 organizações com atuação no
mercado nacional e que faturaram, no
conjunto, R$ 208,7 bilhões em 2006.
Do grupo de corporações pesquisadas
que se utilizam de CSCs, dois terços
já operam o modelo há mais de cinco
anos, provando que a sua adoção
atingiu um relativo grau de maturidade
em parte do ambiente empresarial
brasileiro. Os CSCs das empresas
pesquisadas que contam com esse
padrão de organização prestam serviços
principalmente ao mercado interno, mas
o atendimento ao exterior também é
relevante, com mais de um terço delas
servindo a outros países das Américas.

Esse cenário permite observar que,
mesmo com barreiras locais, como
a alta carga tributária, o Brasil se
projeta como um importante mercado
para o desenvolvimento de CSCs.
Segundo o levantamento da Deloitte,
os três principais motivadores para a
implantação de um CSC, na visão das
próprias empresas que o adotaram,
são a redução de custos, a melhoria
nos processos e o avanço nos níveis de
serviços prestados (gráfico na pág. ao
lado). "Contar com um CSC é uma boa
maneira de reduzir custos, padronizar
informações e processos e, dessa
forma, ter controles mais seguros",
afirma Viveiros. O estudo revela que as
atividades relacionadas à administração

financeira - como contabilidade,
contas a pagar, escrituração fiscal,
folha de pagamento e tesouraria - são
predominantes na utilização do CSC.
Outras áreas e atividades também
bastante contempladas são TI, gestão de
capital humano e suprimentos.

Entre as empresas que ainda não
adotaram o CSC, a principal razão
apontada para a decisão - conforme
as respostas de um terço desse estrato
de organizações - diz respeito ao
desconhecimento sobre o seu modo
de operação. Os custos decorrentes da
implementação do projeto também se
mostram preponderantes. Os desafios
para a adoção de um CSC são muitos,
alguns dos quais, de ordem cultural.
Entre eles, está a resistência das equipes
às mudanças necessárias ao sucesso da
iniciativa, o que se justifica na medida
em que muitos profissionais podem
sofrer perda de autonomia e maior
controle sobre suas atividades. As
empresas que responderam à pesquisa
chamaram a atenção especialmente
para dois fatores críticos relacionados ao
capital humano: a consolidação, entre
os profissionais que atuam no CSC,
de uma cultura com foco no cliente e
a dificuldade da organização em reter
talentos na área.

A simplificação das finanças
No final da década passada, os gerentes
financeiros responsáveis pelas operações
latino-americanas da Roche, uma das
maiores empresas do mundo no setor
laboratorial, começaram a pensar em
meios para otimizar os recursos de

finanças da corporação e fornecer
atividades e serviços de forma mais
alinhada com o negócio. Em uma
reunião feita na época para definir o
futuro da área financeira na região,
surgiu a oportunidade de separar as
atividades operacionais de finanças
e fazer com que as áreas locais se
voltassem mais às ações diretamente
ligadas ao negócio. Desde o início, a
idéia era trabalhar com um CSC que
atendesse às necessidades de serviços
transacionais de finanças de uma
dezena de unidades da organização.
Ao contrário do propósito único da
redução de custos, o centro da Roche
foi motivado pela possibilidade de
aproximar as áreas de finanças e
de negócios e entregar serviços de
maior valor. O CSC foi instalado em
São Paulo e cuida hoje de atividades
transacionais da área financeira. Eduardo
Benedetti, diretor do Centro de Serviços
Compartilhados da Roche, lembra
que, antes do CSC, todos os países da
região tinham uma estrutura própria
para cuidar dessas questões. "Com a
implementação de novas tecnologias,
várias atividades puderam ser
centralizadas no CSC, como o registro
de notas fiscais, contribuindo para que
a estrutura de finanças da região fosse
simplificada e diminuída e os processos,
harmonizados, ganhando em qualidade
e rapidez na preparação dos relatórios
financeiros", diz Benedetti.

Hoje, cerca de 70% das funções de
finanças da Roche na América Latina
estão centralizadas. Para as atividades
de tesouraria, a empresa tinha cerca
de 30 parceiros bancários na América
Latina. O compartilhamento resultou
em três parceiros na região e reduziu
de 330 para 20 as contas bancárias da
organização. A vantagem direta dessa
ação é uma melhor gestão do caixa e
também um maior poder de negociação
em empréstimos e compras de moedas.
O planejamento do centro durou dois
anos e foi embasado em uma pesquisa
que levou em consideração pontos como
infra-estrutura, tecnologia, capacidade de
mão-de-obra e custos. A implementação
teve início em outubro de 2004 e se
encerrou em maio de 2005. Agora, o
plano é otimizar ainda mais os processos.
Outras atividades da área financeira
serão incorporadas pelo centro. O caso



da Roche exemplifica um movimento
natural do mercado. De modo geral, o
ingresso na era do CSC começa na área
financeira. Na seqüência/ ocorre uma
tendência de diversificação das áreas-
foco, abrangendo, além dos tradicionais
departamentos financeiro, de RH e TI,
as atividades de compra, produção,
distribuição, marketing e vendas.

Centralização tecnológica
A área de TI é sempre uma forte
candidata à centralização, o que se
explica pelas potenciais melhorias no
bolso e na gestão das empresas. A
padronização de processos também
facilita o treinamento da equipe de
TI, que se torna mais apta a atender
aos clientes de forma mais eficaz e
com melhor qualidade. Para ser bem-
sucedido o processo de centralização
da área de TI, o caminho mais lógico
seria iniciá-lo pela unificação do sistema
de gestão empresarial, o Enterprise
Resources Planning (ERP), como solução
para todas as unidades ou empresas
atendidas pelo CSC.

Além disso, a TI é sempre fundamental
para dar suporte às operações dos CSCs
da empresa, proporcionando maior
eficiência na automação dos processos
do negócio, como no monitoramento
e controle das atividades e na cobrança
dos serviços. A pesquisa indica que as
tecnologias mais utilizadas para apoiar
os CSCs são aquelas relacionadas a
armazenamento de dados, transferência
eletrônica de fundos, serviços de internet
e ferramentas de planejamento e
orçamento. Esses esforços para unificar

Márcio Silva, da Rhodia:
"Decidimos partir para uma
estrutura segmentada por
serviços, buscando uma
melhor performance"

os sistemas de informação e harmonizar
os processos de negócios demandam um
monitoramento constante e minucioso,
o que explica a decisão de três quartos
das organizações que participaram da
pesquisa terem optado por realizar a
implementação do seu ERP antes da
implantação do CSC.

Uma gigante mundial que inovou no
conceito de CSC em TI é a Rhodia,
indústria global de especialidades
químicas. A revolução interna teve início
em 2004, quando o chief-information
off/cer (CIO) do grupo lançou uma
reflexão sobre o modelo de organização
de informática da Rhodia mundial.
"Naquele momento, decidimos partir para
uma estrutura segmentada por serviços,
buscando uma melhor performance e
a otimização das nossas operações",
recorda Márcio Silva, diretor mundial de
Infra-estrutura de TI da Rhodia.

Em 2005, a Rhodia iniciou a
implementação do novo modelo e
confirmou a criação de centros em países
de custos competitivos, na Ásia e na
América Latina. Segundo Silva, a decisão
de implementar CSCs especificamente
no Brasil decorreu também da experiência
e competência do pessoal local. Esse
processo atingiu todas as áreas de TI,
em particular, as de infra-estrutura e
aplicações. O CSC buscou concentrar
competências, adotar e respeitar
métodos de desenvolvimento, eliminar
trabalhos duplicados e otimizar recursos.

Agora, a maioria dos serviços de TI da
Rhodia é entregue mais rapidamente
por conta da reutilização de idéias
e da padronização, da estruturação
e da simplificação dos métodos de
trabalho. Os custos operacionais foram
reduzidos de forma expressiva, sem
perda de qualidade dos trabalhos
desenvolvidos, diz Silva. Hoje, a Rhodia
tem uma propagação consistente dos
processos, adota soluções padronizadas
e fornece serviços mais eficientes,
com seus especialistas dispondo de
mais tempo para se dedicar a projetos
que necessitam diretamente de suas
competências. O CSC cumpriu assim o
seu objetivo: a centralização de
algumas atividades de TI, adotada para
racionalizar e otimizar recursos e evitar
a duplicidade de esforços, ofereceu à
empresa maior capacidade para investir
em outras áreas prioritárias, apoiando o
desenvolvimento de seus negócios.

Para obter mais informações sobre este
tema, acesse www.deloitte.com.br.
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