






DEPOIS DE EXPERIÊNCIAS
FRUSTRADAS COM O USO DE
TECNOLOGIA, POR FALTA DE
ALINHAMENTO ENTRE EXPECTATIVA
E RESULTADOS, AS GRANDES
EMPRESAS PERCEBERAM QUE t
NECESSÁRIO MAIS DO QUE NOMEAR
UM GERENTE PARA FICAR DE OLHO
NOS CONTRATOS. A TENDÊNCIA
APONTA QUE PARA PADRONIZAR OS
PROCESSOS INTERNOS, CONSOLIDAR
A INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA
E DETERMINAR POLÍTICAS DE
SEGURANÇA E CONTROLE, O
MELHOR CAMINHO PODE SER A
CRIAÇÃO DE UM NÚCLEO VOLTADO
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COMUNS A TODAS AS ÁREAS DE
NEGÓCIO. ESSE NÚCLEO TEM NOME:
CENTRO DE SERVIÇOS
COMPARTILHADOS (CSC) ou, EM
INGLÊS, SHARED SERVICES (SS).



O esforço principal do CSC é conseguir centralizar
num mesmo ambiente as atividades que dão supor-
te ao negócio da empresa, para identificar oportuni-
dades de ganho de escala e, como conseqüência, ob-
ter a redução de custos. "O CIO tradicionalmente
perde muito tempo e energia em definir o que usar e
como. O centro de serviços compartilhados se encar-
rega disso, o que gera um benefício enorme para os
negócios", diz Marcos Salles, diretor de Information
and Decision Solutions da Procter&Gamble (P&G),
gigante mundial de higiene e limpeza.

A opção por CSC vem ganhando força entre em-
presas globais, de acordo com a consultoria Deloit-
te. Dentre 115 empresas com faturamento superior a
5 bilhões de dólares, 34% implantaram seus centros
há no máximo dois anos, e 43% entre dois e cinco
anos. Colhem benefícios imediatos de economia em
escala as organizações que dispõem de várias unida-
des administrativas e procuram uma maneira de do-
sar a autonomia dos gestores. Afinal, boa parte dos
serviços internos pode ser replicada, como contabi-
lidade, processamento de folha de pagamento, con-
troles internos e sistemas de gestão. Entretanto, há
diversos casos de centros que prestam exclusiva-
mente serviços compartilhados de TI. "O principal
benefício do CSC é a padronização tecnológica para
empresas que têm diversas plataformas de software
e hardware ou até mesmo várias áreas de TI", diz Le-
wis Cardin, consultor da Forrester Research.

Além da missão de simplificar os serviços, o CSC
busca a eficiência operacional. Seus resultados são
medidos conforme a produção, de acordo com cri-
térios de qualidade, de agilidade e de custo. Portan-
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to, o perfil e as métricas do CIO e do líder de CSC
são distintos, afirma Cassio Dreyfuss, vice-presi-
dente de pesquisas do Gartner. Segundo Dreyfuss,
enquanto a área de TI está preocupada com a entre-
ga, em ser parceira das áreas de negócio, a equipe de
shared services tem foco na execução, no uso dos
recursos. "O estabelecimento dos shared services é
uma oportunidade para o CIO eleger uma priorida-
de para a TI, se a entrega ou a execução. Exercer as
duas funções é esquizofrenia", afirma Dreyfuss.

Os serviços de TI que vão para o CSC variam de
acordo com a estratégia da empresa. É consenso que
a concepção de projetos e a definição de políticas de
TI não devem ser repassadas ao CSC. Mesmo nas
organizações onde a área de TI atua como sponsor
do CSC, é recomendável nomear um gerente e criar
uma equipe para os shared services. "O CSC contri-
bui para a estabilidade da arquitetura de TI e elimi-
na os sistemas individuais. É praticamente uma ter-
ceirização interna", diz Ivan Paiva, gerente sênior de
consultoria da Deloitte. Uma vez encaminhado para
o CSC, o serviço passará a ser formalizado. Segun-

do a consultoria, cerca de 85% das empresas estabe-
lecem SLAs (acordos de nível de serviço) com os
clientes internos. A formalização do CSC pode che-
gar ao ponto de torná-lo uma unidade de negócios
independente. Na indústria Perdigão, por exemplo,
o centro tem sede própria. "A independência é es-
trutural e física", diz Joacildo Scarton, gerente do
Centro de Serviços Perdigão (CSP). Scarton tem o
mesmo nível hierárquico de Adhemar Hirosawa, o
gerente corporativo de TI da empresa. Segundo Hi-
rosawa, a transferência da administração do ERP e
do help desk para o CSC deixou a equipe de TI mais
focada. "A TI agora tem um papel corporativo, orien-
tada para políticas e para o plano estratégico", diz.

Um passo importante para a criação
de um CSC é o business case, com a definição de
quanto vai custar, quantas pessoas terá e quais serão
suas responsabilidades. O modelo clássico de shared
services aponta para uma operação muito enxuta,
orientada a processos e focada em serviços, mas que
garanta a flexibilidade necessária para suportar o
crescimento da empresa, seja ele em que velocidade
for. A criação de uni CSC é fácil. Basta uma canetada,
mas há pontos importantes a serem analisados. O
principal é fazer a análise apurada da relação cus-
to/benefício e de seus impactos fiscais e trabalhistas.
Na maioria das vezes, os profissionais que compõem
o CSC são transferidos das áreas funcionais, pois já
têm conhecimento da cultura organizacional. Mas é



preciso investir em treinamento e em plano de carrei-
ra. "A empresa não pode se descuidar do plano de
transição", afirma Martiniano Lopes, sócio da IBM
Global Business Services. A proposta da área de con-
sultoria da IBM é começar o processo de criação com
foco operacional e, num segundo momento, questio-
nar a performance dos serviços prestados, escolhen-
do benchmarks. O terceiro passo é fazer o mix de out-
sourcing e insourcing das atividades suporte. Além de
deixar na TI o que é estratégico e de criar com o CSC
um catálogo de serviços, o CIO deve ter claro que pa-
ra toda regra há exceção. O maior risco é que as uni-
dades de negócio sintam-se insatisfeitas com o mo-
delo ou com os serviços prestados e comecem a re-
criar seus núcleos funcionais. "É preciso periodica-
mente medir a satisfação dos clientes e revisar os ser-
viços do centro compartilhado. O custo de desman-
chá-lo é muito alto" afirma Antônio Almeida, diretor
para a área de TI da consultoria ATKearney.

Tanto no Brasil quanto no exterior as empresas
pioneiras em CSC são as que adotam pacotes de
ERP como padrão para integrar os processos de di-
ferentes áreas de negócio, seguindo as melhores
práticas e realizando poucas customizações. No se-
tor de manufatura, o foco do CSC é a excelência
operacional para a redução de custos. Em conglo-
merados que atuam em vários segmentos, o centro
de serviços compartilhados é visto como uma
oportunidade de apresentar a empresa com uma fa-
ce única para seus clientes internos e externos. Já

nas empresas com planos de crescimento rápido, o
CSC ajuda a alinhar a estratégia e a agilizar o ciclo de
vida dos processos. "O centro de serviços compar-
tilhados é um passo para o sonho de acoplar com fa-
cilidade outras estruturas de TI, como se fossem pe-
ças de Lego", diz Sérgio Oliveira, CIO da Ticket Ser-
viços, empresa do grupo Accor. Oliveira é responsá-
vel pelo CSC da Accor, cujo foco está em serviços de
TI para as 28 marcas do grupo. Conheça, a seguir, a
experiência em centro de serviços compartilhados
das empresas Accor, Perdigão e P&G.



Escala, atualização tecnológica e especiali-
zação. Esse é o tripé do Centro de Serviços
Perdigão (CSP), unidade independente de
negócios da fabricante de alimentos. O
CSP está localizado em Itajaí, Santa

Catarina, num prédio próprio que abriga
420 pessoas e é um dos 120 sites da

Perdigão, uma das maiores exportadoras bra-
sileiras de carnes, com ações negociadas na Bolsa

de Valores de Nova York. A atividade de controles
internos, com foco na lei Sarbanes-Oxley, é um dos
serviços prestados pelo CSP, cujo portfólio vai além
das atividades de suporte. Junto com controladoria,

finanças, suprimentos e recursos humanos (folha
.... de pagamentos e service desk), o centro de
; ::•:! serviços da Perdigão também gerencia o

apoio a vendas, as operações de crédito e
o relacionamento com grandes redes de

varejo. Uma área fica ainda responsá-
vel pela gestão de novas demandas.

Na parte de tecnologia, o time do
CSP responde pelo help desk e por
outras atividades de apoio aos

_ sistemas. Adhemar Hirosawa,
gerente corporativo de TI da
Perdigão, transferiu boa parte de
sua equipe para Itajaí, quando o
centro foi inaugurado, em julho
de 2005. Do total de 8o profis-

sionais que formavam o departa-
mento de TI, cerca de 6o foram tra-

balhar na nova unidade, levando na
bagagem conhecimento em desenvol-

vimento de software e administração do
sistema de ERP, padronizado na plataforma

SAP. Mesmo antes da criação do CSP, os
processos de negócio das 15 plantas, mais as
unidades agroindustriais e os diversos escritórios
no Brasil e no exterior, foram integrados ao SAP
R/3. "A TI já estava preparada para um centro de ser-
viços compartilhados, com sistemas unificados e
infra-estrutura centralizada", afirma Hirosawa.
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Segundo ele, a data de implementação do CSP
coincidiu com a entrada em operação do outsour-
cing do data center com a IBM. Esse e os demais
contratos com os principais parceiros de software,
hardware e telecomunicações são gerenciados pelo
departamento de TI, bem mais enxuto, agora com
14 profissionais que se dedicam à definição de
políticas e regras corporativas de TI, bem como à
elaboração de grandes projetos. O plano estratégi-
co de TI tem dois horizontes: para os próximos 12
meses e para cinco anos. Uma grande atualização

de ERP, por exemplo, é desenhada
pela TI e executada pelo CSP. Caso
haja a necessidade de uma solução
específica, para uma área de negócio
que fuja do portfólio padronizado, a
equipe de desenvolvimento do cen-
tro ou terceiros são acionados.

Adhemar
Hirosawa e Joaciido Scarton, gerente
do Centro de Serviços da Perdigão,
têm o mesmo nível hierárquico e res-
pondem para a vice-presidência fi-
nanceira, que é o sponsor do centro.
Em pouco mais de um ano de funcio-
namento, o CSP colhe frutos, como a
redução de 30% do quadro de funcio-
nários em relação ao método de ges-
tão anterior, descentralizado. Cada u-
ma das seis regionais administrativas
da companhia tinha total autonomia
para realizar suas atividades, sem um
portfólio de serviços. "A gestão cen-
tralizada dos serviços de apoio tam-
bém permite a especialização. As de-
mandas são atendidas com mais agili-
dade e qualidade", afirma Scarton.

Mas o maior benefício, segundo ele,
é a clareza sobre os papéis e as res-
ponsabilidades na prestação interna
de serviços. "Há obrigações dos dois
lados", diz Scarton.

O centro e os clientes internos se
relacionam por meio de SLAs.Os ser-
viços são cobrados de acordo com os

custos. Há uma comparação com os valores de mer-
cado para poder medir os ganhos. "O CSP não visa lu-
cro. A eficiência é repassada na hora do rateio de gas-
tos", afirma Scarton. Os SLAs são revistos uma vez
por ano, e é feita uma pesquisa de satisfação interna.
Em 2007, deverão ser ouvidos também os funcioná-
rios da Batávia, empresa de laticínios que este ano
passou a ter 51% de seu capital controlado pela
Perdigão. "O centro de serviços tem de estar tecnolo-
gicamente preparado para atender novos clientes e
novos negócios", diz Hirosawa.
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No Grupo Accor, o centro de serviços compar-
tilhados fica sob a coordenação de Sérgio Olivei-
ra, CIO da Ticket Serviços, empresa que utiliza
tecnologia mais intensamente no grupo. Além de
sua própria equipe, Oliveira chefia a área de servi-
ços compartilhados de TI e controladoria, que
atende também os ramos de hotelaria, alimenta-
ção e marketing de incentivo. "Além da redução de

custos com a padronização da infra-
estrutura, o CSC permite que a me-
nor empresa do grupo, a Incentive
House, tenha acesso a tecnologias
que de outra forma não poderia ter",
diz Oliveira, referindo-se, por exem-
plo, ao uso compartilhado do data
center com a IBM.

O Grupo Accor administra 28
marcas organizadas em quatro em-
presas: Ticket Serviços, GRSA, Ac-
cor Hotels e Incentive House. Cada
unidade tinha sua própria arquitetu-
ra de TI. Desde 2003, no entanto, os
CIOs têm dividido os serviços de in-
fra-estrutura, telecomunicações, im-
pressão e segurança da informação,
contratados internamente junto ao
CSC. A gestão de processos e o de-
senvolvimento de sistemas perma-
necem nas mãos dos diretores de TI
por serem considerados serviços es-
tratégicos e específicos. "Há grandes
chances de quebrar a cara ao tentar
padronizar aplicativos para as áreas
de negócios", diz Oliveira.

O centro de serviços compartilha-
dos também cuida do escritório de
projetos de TI e de quality assurance,
o apoio em controladoria financeira.
No dia-a-dia, o time de cinco pes-
soas gerencia as demandas, adminis-
tra os SLAs e os contratos com os
terceiros para todas as áreas de negó-
cio do grupo. Como a negociação é

feita em conjunto, para 2 400 usuários de TI, há
oportunidades de ganho de escala. "A queda de
custos nas negociações é repassada para os clien-
tes internos. O contrato de voz com a Embratel,
por exemplo, apresentou redução de 60% do valor
das tarifas", diz Oliveira. No caso de terceirização
de impressão, a redução de gastos foi de 40% nas
quatro unidades. "O centro de serviços comparti-
lhados mostra sua entrega todos os dias, pois além
de monitorar os parceiros, também identifica me-
lhorias nos processos", afirma Oliveira.
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O CSC está implantado há três anos na Accor e,
segundo Oliveira, deve manter sua atual estrutu-
ra, com um líder e mais quatro gestores, todos
com conhecimentos de Itil e certificações em di-
versos sistemas. Para a implementação do centro
de serviços compartilhados foi usada uma meto-
dologia própria, com base nas práticas de Itil, que
envolve configuração do ambiente, disponibilida-
de, capacidade, níveis de serviços e incidentes.

Uma das funções do CSC da Accor é o gerencia-
mento de crises, já que a equipe tem conhecimento
acumulado que pode ser replicado em outras situa-
ções. Há uma reunião mensal dos CIOs com o coor-
denador do CSC para estabelecer os planos de ação.
Nesse encontro são discutidos os indicadores de
performance, trazidos pelo escritório de projetos de
forma automatizada, nas telas de um workflow da
plataforma Tivoli (IBM). A mesma ferramenta é
utilizada pelos diretores de TI para informar ao CSC
as necessidades de alteração ou as novas ordens de
serviço. "A gestão de mudança é fundamental em
shared services", diz Sérgio Oliveira.

Transparência para a SOX
A redução no número de sistemas e processos reflete-se em melhorias

dos controles internos, um passo importante para a adequação à lei

Sarbanes-Oxley. Mais de 80% das empresas consideram que o centro

de serviços compartilhados facilita o compliance.

Maissourcing

O centro de serviços compartilhados não substitui a prática de

outsourcing ou de offshore. Ao contrário, o CSC tem incorporado essas

práticas em seu modelo operacional. O que vale é a eficiência na entrega.

Benefícios fiscais
A localização do centro é importante do ponto de vista tributário.

Dependendo do estado escolhido pela empresa para montar

o CSC, é possível economizar muito em incentivos fiscais.

>Foconomiddleware
Empresas com dificuldades de consolidar sistemas têm adotado

portais e soluções de middleware para facilitar a troca de informações

entre unidades distintas, porém com a mesma interface.
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O modelo de centro de serviços compartilhados da
fabricante de produtos de higiene e limpeza Proc-
ter ScGamble foi batizada de Global Business Services
e está sediada na Costa Rica. O centro presta serviços
para todo o continente americano, mas o data center,
por ser considerado estratégico, está fora. Fica na ma-
triz da companhia, em Cincinatti, Estados Unidos.
Marcos Salles, diretor de Information and Decision
Solutions (IDS) da P&G no Brasil, afirma que o cen-
tro é chefiado mundialmente pela área de TI, mas
também faz a operação de folha de pagamento para a
área de RH e de contabilidade para o departamento
de finanças, entre outros serviços considerados fun-
cionais. "Tudo o que é commodity está no centro de
serviços compartilhados", afirma Salles.

As exceções são questões contábeis e de legislação
específicas de cada país nas áreas fiscal e financeira.
Além disso, o Brasil, por ser o único país da América
Latina que fala português, possui um help desk pró-
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prio para atender a fábrica de Manaus e
o escritório de São Paulo, que somam
3000 funcionários, 95% deles com
acesso à TI. Como líder da área de tec-
nologia da empresa, Salles também
responde pelo controle dos serviços
compartilhados executados no Brasil.
Na sua opinião, o desafio de gerenciar
um CSC é enxergá-lo como uma em-
presa orientada ao lucro, mas com
marcas fortes e clientes satisfeitos.

Satisfação do usuário é um dos indi-
cadores de performance do centro de
serviços compartilhados da P&G, que
tem como missão fazer melhor, mais
eficiente e mais rápido. Para alcançar
esse objetivo, a P&G conta com pro-
cessos de negócio padronizados no
SAP R/3 e o apoio dos fornecedores.
"O alinhamento com os parceiros é
fundamental no modelo de serviços
compartilhados", afirma Salles. No ca-
so de telefonia, por exemplo, há um
profissional da empresa parceira que
fica na P&G e atua como se fosse um
gerente de telecom. Isso não significa,
porém, que as vagas tenham desapare-
cido. Elas mudaram de foco e de ende-
reço. "O centro é um destino concorri-
do internamente, inclusive pela possi-
bilidade de circular internacionalmen-
te", diz Salles, desmistificando um dos
maiores temores em relação à gestão de
CSC, que é a resistência das equipes.
Segundo ele, o fato de que os serviços
compatilhados são considerados commodities pela
companhia não justifica a desmotivação dos fun-
cionários. "Há muitos desafios em compartilhar
serviços de alcance global" diz. Um exemplo foi o es-
forço de revisão e consolidação dos diversos sistemas
e processos de negócio no ERP, que a unidade GBS
realizou nos últimos anos. Já o foco dos profissionais
de TI passou a ser desenvolver marcas e mercados,
aproximar-se do cliente e do consumidor. "A equipe
está em contato direto com o business, e por isso re-
quer outro perfil, o de analista de negócios", afirma.

Assim como na P&G, os
CSCs devem ser encarados pelas equipes de TI como
oportunidade, pois abrem espaço para os técnicos
crescerem na organização, uma vez que seu foco é o
operacional. Mas há um paradoxo com o qual as em-
presas precisam conviver: como conciliar um modelo
enxuto e direcionado à redução de custos com as ne-
cessidades de crescimento rápido da empresa? A res-
posta pode estar numa boa metodologia de change
management. Afinal, não existe modelo estático e úni-
co de share services. Adaptações são bem-vindas.
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