


BOM PARCEIRO
Para terceirizar é preciso ter visão de jogo,

boas estratégias e confiar no companheiro. Entretanto
simplesmente contratar um terceiro não é coringa e uma

jogada errada pode embaralhar todo o negócio.
O Dossiê Terceirização reuniu executivos e especialistas

para debater sobre BPO e mostrar suas cartas

O fornecedor está a sua frente
e tudo que você quer é o me-
nor preço. Precisa reduzir o
custo e aumentar a margem
do acionista. Do outro lado da
mesa, ele sorri, vai fazer qual-
quer sacrifício para fechar o
contrato. Vocês têm as cartas
na mão. E um dos dois blefa.
Boa parte do mercado se comporta exa-
tamente assim: é um jogo de pôquer. O
fornecedor jura que tem boas cartas e, às
vezes, até mostra os custos. E o cliente de-
cide pagar para ver. Ninguém tem dúvida
que tudo é um jogo. Só há quem ache que
não deveria ser um desses em que um ga-
nha e o outro tem de perder.

Jair Lorenzetti Filho não é modelo,
consultor ou estilista e mesmo assim

Por Thiago Borges

costuma dizer que seu negócio é moda.
Mas ele bem poderia ser um jogador. O
executivo é hoje o principal gestor da
M5 Têxtil, holding do estilista paulista-
no Carlos Miele - dono de grifes como a
que leva seu próprio nome e a M.Officer.
Miele opera 150 lojas no Brasil (metade
de estabelecimentos próprios, metade
de franquias), além de unidades em
Nova York e Paris. Quando Jair chegou
na M5 em 2006, quase todos os proces-
sos, desde a limpeza dos estabelecimen-
tos até a operação logística, eram feitos,
por funcionários próprios.

Só a produção dos vestuários era
feita externamente - algo comum em
indústrias do setor, que compram os
tecidos e aviamentos e mandam para pe-
quenas tecelagens, que costuram, lavam

e bordam as peças. Mesmo assim, não
havia controle de qualidade do processo.
Jair queria mudar e não exatamente para
vender mais, queria vender melhor.

Terceirizar se tornou uma máxima
no Brasil desde o início da década de
90. Há problemas (muitos problemas)
e vamos falar deles logo adiante. Mas
os bons exemplos de terceirizar predo-
minam no discurso dos executivos e
todos gostam de citar exemplos como o
da Nike, que passa adiante quase 100%
de sua produção e boa parte das demais
operações e é um exemplo de uma mar-
ca bem administrada. E é isso que Jair
quer para M5, desde que terceirizar faça
parte de uma estratégia, com impacto nas
despesas e uma cadeia produtiva bem
arquitetada. Assim, não tem adversário



capaz de tirá-lo da jogada. Terceirizar
exige cultura, governança, estratégia. E,
claro, não se implementa facilmente.
Jair precisava de tempo na M5 porque
se tratava de uma mudança de cultura
complexa. Há organizações que já che-
garam ao Brasil com essa cultura. Rodri-
go Natale dirige o financeiro da Fnac no
Brasil e terceirizar sempre foi a regra do
seu jogo. A rede francesa de 55 anos tem
142 lojas entre a Europa e o Brasil. Aqui,
além do site na internet, nove unidades
vendem de livros e DVDs a iPhones e
computadores. Natale e os executivos
da Fnac se preocupam apenas com os
pontos-de-venda; o que está fora do foco
é feito externamente - o que não significa
que seja menos importante. Ele não joga
pôquer com seus fornecedores.

Mas a logística do varejo não deixa
de ser um jogo complexo. Um milhão de

itens circula mensalmente entre o centro
de distribuição da Fnac, os estoques de
cada loja, as prateleiras e as sacolas dos
clientes. São itens vendidos, lançamen-
tos, devoluções ou mercadorias que
saíram de linha. Para garantir um mí-
nimo de unidades de cada produto do
catálogo em cada ponto-de-venda, a

Fnac criou um sistema de gestão interno
em que o departamento comercial faz
os pedidos e a empresa logística sabe a
quantidade de mercadoria nos estoques.
Cada parceiro recebe indicadores de
desempenho e é remunerado de acordo
com eles.

AS CARTAS ENGANAM
Quem assiste ao jogo do lado

de fora pode achar tudo muito fácil.
Quem joga, sabe que tudo que pode
dar errado, dá errado. Mesmo com o
risco, o mercado segue seduzido pela
terceirização. Assim como o estilista
brasileiro e a rede de varejo francesa,
os líderes de 40% das 500 maiores em-
presas do Brasil pretendiam contratar
algum tipo de serviço terceirizado em
2009, conforme apontou no início do
ano um levantamento feito pela Frost
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& Sullivan. Contratar outros parece a
melhor forma de resolver as coisas.

Apesar de não mensurar o tamanho
do mercado brasileiro de BPO, o Gart-
ner prevê que as despesas com terceiri-
zação no País aumentarão até 12% em
2009 e se manterão nesse ritmo no ano
que vem. Na América Latina, as despe-
sas devem passar dos US$ 9,4 bilhões do
ano passado para US$ 13,9 bilhões em
2013. Com a crise financeira mundial,
a procura por parceiros deve ser ainda
maior, principalmente pela busca da re-
dução de custos.

Quando entrou na M5, Jair conven-
ceu o empresário Carlos Miele dos be-
nefícios de terceirizar. Surpresa: as coisas
pioraram, os pedidos eram entregues
com atraso e as ferramentas de gestão
eram ainda menos eficientes que as de-
senvolvidas internamente. Não precí-

EM CADEIA Para
Carlos Alves, o jogo
só é vencido quando
todos os envolvidos
saem ganhando

sou de métricas para avaliar o serviço. A
constatação foi empírica. Para comple-
tar, era época do Natal
e a M5 não encontraria
outro parceiro a tempo.
A empresa contratada
forçou um reajuste no
valor combinado entre
as partes. Depois de
seis meses sendo feito refém, Jair mudou
de fornecedor.

Nesse caso ele foi a regra, não a ex-
ceção. Os problemas foram tantos no
mercado em todo o mundo nas últi-
mas duas décadas que muitas empresas
passaram a remar na direção contrária,
seguindo comentários de gurus como
Peter Drucker e Michael Porter, que
sugeriram, em alguns casos, a "dester-
ceirização" ou "primarização" (com o
perdão dos neologismos).

Mesmo empresas com larga e longa
experiência em terceirizar sofrem decep-
ções. Jaime Valasinavicius é diretor de
pós-vendas da Siemens Enterprise, na
qual terceirizar é carta marcada desde o
final dos anos 80. À época, a companhia
criou uma rede de parceiros de pequeno,
médio e grande porte para implementa-
ção e manutenção de soluções. Jaime
explica que assim evita o deslocamento
ou manutenção de funcionários próprios



E F I C I Ê N C I A C A P A

em localidades extremas - o que resul-
taria num passivo muito grande à
empresa.

Todos os dias Jaime e sua equipe
recebem relatórios sobre os serviços
prestados e enviam, por e-mail, um
questionário de avaliação aos clientes
atendidos. Se alguém reclamar, o par-
ceiro é convocado para uma reunião e,
junto a Siemens Enterprise, elabora um
plano de correção do problema. Se o
cliente continuar insatisfeito, quem ga-
nha um problema é o parceiro.

de pagamento de uma das empresas au-
torizadas, que o número de funcionários
incluído no fundo de garantia (FGTS) era
menor que o tamanho real da força de tra-
balho contratada. A empresa fazia parte da
rede há três anos, porém mesmo assim teve
seu contrato rompido.

BUNGE ALIMENTOS
TERCEIRIZA CENTRO DE SERVIÇOS
Operação foi instalada em Santa Catarina para
atender às atividades relacionadas aos processos
administrativos, financeiros e de recursos humanos

Concentrar processos administrativos e terceirizar. O conceito ideal de
foco no negócio passa pela idéia de um centro de serviços compartilhado,
que depois pode ser operado por terceiros. Foi exatamente o que a Bunge
Alimentos fez ao criar o Centro de Serviços Compartilhados (CSC), que hoje
conduz 377 processos e 800 transações realizadas nas áreas financeira, de
controladoria, fiscal e de recursos humanos. E a decisão estratégica mais
avançada para garantir o foco no negócio e processos eficientes.

O centro foi colocado na cidade catarinense de Gaspar para atender
os 5,6 mil funcionários dos 27 sites da Bunge, uma das maiores indústrias
de alimentos do País. As atividades, que deixaram de serem atendidas por
sistemas legados, hoje são controladas pelo ERP da SAP, que acaba de ser
implantado na empresa.

A implementação do ERP (Enterprise Resource Planning) e do Centro
de Serviços Compartilhados foi terceirizada para a Sonda Procwork. Ali
foram alocados 190 profissionais, a maioria ex-colaboradores da
Bunge que pertenciam às áreas que tiveram parte de suas atividades
absorvidas pelo CSC. Absorver os profissionais foi uma ação para garantir
a continuidade das atividades com qualidade, pois esses profissionais
deixaram de ser da Bunge para assumir as principais atividades do CSC.

O contrato do CSC é de cinco anos, renovável, e busca não só reduzir
o custo, mas melhorar a produtividade, qualificação e especialização
dos profissionais. O modelo, implantado no Brasil, servirá de benchmarking
para as outras operações globais da indústria.

O próximo passo da Bunge é redesenhar todos os processos da empresa
baseando-se no que é oferecido pelo SAP e, em seguida, preparar o sistema
para novas funções.

Quase todo executivo já sabe que
governança é essencial para uma tercei-
rização benfeita. Mas o melhor mesmo
é não precisar trocar. Na Fnac, Natale se
reúne todo o trimestre com pelo menos
dez prestadores de serviço para avaliar
logística, segurança, limpeza, contact
center, entre outras atividades. Ainda
não trocou um fornecedor.

COMEÇA O JOGO
No final do ano passado, após ter a

aprovação do chefe-estilista, Jair entre-
gou o service desk e a fábrica de softwa-
re da M5 a outra empresa. O custo era
barato, a fornecedora tinha respeito no
mercado e a seleção foi feita com a ajuda
de consultorias especializadas. Se fosse
pôquer, essa era a maior aposta de Jair. O
risco era se a oferta fosse um blefe.

A primeira vantagem foi poder in-
tegrar os processos. A M5 tinha oito
sistemas legados - um para cada depar-
tamento -, e nenhum sistema de gestão
centralizado (ERP). Todos viraram um
e fora da M5. Hoje, a maior parte dos
dados da companhia está hospedada em
dois data centers externos, na nuvem.

Enquanto isso, os diretores da velha
guarda da M5 passaram a ver Jair como
adversário. Como ele mostrava resulta-
dos em TI, a disputa não demorou. Eco-
nomizou, trouxe mais eficiência e cinco
diretores acabaram saindo.
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Esse cuidado sig-
nifica governança e
ela vai além dos pro-
cessos operacionais.
Há três meses, Jaime
descobriu, pela folha

CADÊ O
PARCEIRO?
Cassio, do Gartner:
"Terceirizar é truco,
não pôquer"



Mas Cássio Dreyfuss, vice-presiden-
te do Gartner para a América Latina,
alerta que reduzir custos, apenas, não
basta. O elemento mais importante da
terceirização é a estratégia. É preciso ma-
pear cada ponta do processo, é preciso
ter um relacionamento perfeito. Boa par-
te do orçamento e do negócio da empre-
sa está depositada em parceiros. Trocar
pode custar o negócio.

Por isso, o jogo não permite blefe.
Cássio rejeita a idéia de que a terceiriza-
ção é pôquer, no qual é cada um por si
e contra todos. Blefar é permitido e os
mais experientes tiram vantagem dos
outros jogadores. Portanto pense em
outro jogo, um no qual vale a parceria,
em que o objetivo é derrotar as outras
duplas concorrentes, em que o erro de
um dos jogadores é a derrota dos par-
ceiros e a vitória dos adversários. Cássio
prefere dizer: "terceirizar é truco".

Na prática, o leitor pode dizer que se
trata daquele velho discurso de marketing
sobre ganha-ganha e parceria. É o que
todos dizem querer, mas poucos conse-
guem. Simplesmente reduzir custos, de
um lado, e apenas fechar o contrato, do
outro, são os vícios de um jogo de cartas
infelizmente marcadas.

Depois de quase ser derrotado, Jair
mudou a visão de jogo e buscou eliminar
o fator sorte. Tudo a ser terceirizado na
MS, a partir de então, deveria ser simu-

assim com logística.
Para produzir numa escala maior, Jair
teria de aumentar o tamanho de seu gal-
pão na Grande São Paulo, comprar mais
paletes (para transporte dos produtos) e
contratar mais funcionários para fazer o
recebimento, armazenagem e despacho
de peças. O problema é que toda essa es-
trutura poderia ficar ociosa após passar o
início de cada coleção. Então, optou por
uma operação sob medida.

Jair foi à procura de parcerias. Primei-
ro requisito: ter expertise no segmento
de vestuário. Sobraram apenas três con-
correntes. Segundo requisito: qual o ní-
vel de qualidade dessas empresas. Jair fez
uma pesquisa de campo entre os clien-
tes de cada uma delas para se certificar.
E, por último: qual o modelo de gestão
apresentado por cada uma e o preço que

cionários para cuidar da parte logística
caiu de 77 para quatro pessoas. Na base
da M5, em Osasco (SP), eles controlam
os processos e negociam direto com a
empresa. Ele calcula que, em um ano,
as despesas com essa operação devem
diminuir 10%.

Em breve, Jair vai pedir ao parceiro
logístico para fazer os testes de qualidade
diretamente na produção. Assim, vai evi-
tar gastos desnecessários com frete para
trazer e levar mercadorias com defeito.
O índice de rejeição atual é de 0,5%, mas
ele quer reduzir para quase zero.

Essa, aliás, é uma nova cultura que
está em curso de implementação na MS.
A maior parte dos parceiros da M5 fica
na região metropolitana de São Paulo e
o controle é feito na base da holding em
Osasco (SP). Um escritório foi montado
só para o monitoramento dos processos.
É mais fácil para Jair cobrar resultados de
empresas em vez de lidar diretamente
com um funcionário especializado que
não fala sua linguagem de negócios e

cobrariam pelo serviço. Foram quatro
meses de avaliação até chegar à parceira
ideal. As cartas estavam na mesa.

Até agora, o jogo vai bem. Desde
junho, as peças de roupas vão para o
centro de distribuição do parceiro, em
Cotia (SP). Lá passam por um teste de .
qualidade e, se tudo estiver ok, são ar-
mazenadas até serem despachadas para
lojas e revendedores. Jair pode solicitar
com antecedência mais espaço e fun-
cionários de acordo com a demanda
que espera ter. O contingente de fun-

pode dar respostas técnicas evasivas.
Quando cobra do prestador de serviços,
resultado é o que importa.

A PRÓXIMA PARTIDA
Bons resultados, mais eficiência e

menos custos vencem uma partida, mas
não o campeonato. A concorrência co-
pia e todos buscam algo novo para a pró-
xima vez. Na Siemens, Jaime sente que
o espaço para reduções de custo está no
fim. Após duas décadas de terceirização
de processos técnicos, Jaime convocou

lado com base nos
conceitos de modela-
gem de processos do
negócio (BPM, na
sigla em inglês). Foi

TRUCO, LADRÃO!

Jair, da MS, convenceu
o chefe-estilista a
apostar em parceiros



grar para terceiros. E pretende reduzir o
número de parceiros dos atuais 90 para
dez até o fim do ano que vem e, assim,
facilitar o controle do jogo.

Na MS, Jair também tem desafios
bem complexos. Ele ainda não sabe
mensurar quantas operações são fei-
tas fora da M5 atualmente, até porque
ele não conseguiu mapear todos eles.
Mas, além de logística e TI, tem par-
ceiros nas áreas jurídica, fiscal, contá-
bil, limpeza, entre outros. E acha que
não há nada que não possa ser tercei-
rizado. "Estamos abertos a terceiriza-
ções desde que se mostrem viáveis",
diz, desde que Miele, o chefe-estilista,
esteja de acordo.

Isso pode significar criar um modelo
novo, até mudar as regras do jogo. Jair de-
senvolve hoje na M5 o que Carlos Alves,
especialista em planejamento, estratégia e

CARTA MARCADA
Na Siemens Enterprise,
Jaime terceiriza há duas
décadas e já precisou
mudar o parceiro

depende de seus par-
ceiros para derrotar os oponentes. Quan-
to mais bem estruturada for essa cadeia,
melhores serão os resultados. "E se não
existe um player no mercado, você desen-
volve um", diz Jair.

E a criação de um novo parceiro já co-
meçou, agora envolvendo a área financei-
ra. Os departamentos comercial e finan-
ceiro da M5 estavam embaralhados. De
um lado, os vendedores querem prazos
maiores e juros menores para seus clien-
tes no atacado. Na outra ponta, a incapa-
cidade de cobrar e autuar os devedores.

consultorias de
BPO para avaliar
que outras áreas
podem sair de
suas mãos e mi-

PÔQUER, NÃO
Para garantir prateleiras
cheias na Fnac, Natale
terceiriza operações
estratégicas como logística



Apesar da formação na área de TI,
Jair chefia também a área de governança
corporativa e está acima desses dois depar-
tamentos. Portanto começou a mapear os
processos que envolvem a concessão de
crédito em abril. Feita a análise, descobriu
que a liberação de crédito e cobranças de-
pendia de três a quatro agentes externos

- por isso, a ineficiência. Como não tinha
capacidade interna para resolver esse im-
passe, decidiu centralizar toda a operação
em um único agente. Oito bancos foram
convocados e três - Banco do Brasil, Bra-
desco e Citibank - concorrem pela car-
teira de clientes, o que deve ser decidido
em setembro. O vencedor vai desenvolver

um produto novo e poderá colocá-lo no
mercado. A M5 não precisará se preocupar
com inadimplência, terá crédito maior para
seus clientes e dinheiro garantido no cofre.
Depois de definir as regras com o fornece-
dor, vai ter um novo parceiro para o truco
corporativo. Se as cartas forem boas, os
dois ganham a partida.

VINTE-E-UM
Se a terceirização nas corporações

deveria ser como o truco, em que o que
vale é a parceria e estratégia, no setor pú-
blico a prática atual está mais para outro
jogo de cartas: o "vinte-e- um". As regras
são claras: cada carta tem um valor nu-
mérico e o objetivo é fazer mais pontos
que os adversários, mas sem ultrapassar
a barreira dos 21 pontos. Vence o me-
lhor serviço pelo menor preço. A rigidez
da lei é hoje o grande desafio: um servi-
ço excepcional por um preço um pouco
pior sempre sai perdendo.

O governo do Estado de São Paulo
O

utiliza essa tática desde 1995, quando
Mario Covas assumiu a administração
paulista. Além de privatizar empresas
estaduais, como o antigo Banespa, Co-
vas determinou mais foco em áreas nas
quais a atuação do setor público precisa
ser mais efetiva, como saúde, educação
ou transportes. Essas o setor público pre-
cisa cuidar diretamente.

Roberto Agune (foto), coorderna-
dor do Grupo de Apoio Técnico à Inova-
ção (GATI) do governo paulista, define
as áreas menos primordiais - mas neces-
sárias - como atividades-meio. São os ser-
viços de limpeza ou vigilância do metrô, o
abastecimento de carros da frota estadual,
entrega de mantimentos servidos nos re-

creios das escolas, coleta de lixo hospitalar,
entre outros. Essas podem ser terceirizadas.

Há dez mil contratos vigentes firma-
dos com fornecedores no governo paulis-
ta. Por mês, se paga em média R$ 300 mi-
lhões mensais aos prestadores de serviços,
e as 29 secretarias e os quase 60 órgãos in-
dependentes (entre empresas, autarquias e
fundações) têm autonomia para comprar
produtos e contratar serviços.

Para facilitar o controle, o governo
padronizou a prática. A contratação é
feita por meio do pregão eletrônico e os
candidatos, além de fazer a oferta mais
barata, devem atender a todos os pré-
requisitos definidos pelo governo para
serem escolhidos. Se atender todos e ti-
ver o melhor preço, ganha. Se passar um
centavo do concorrente, perde. Como

no jogo, é preciso fazer vinte-e-um. Os
contratos valem por 15 meses e podem
ser prorrogados no máximo 60 meses,
caso o serviço prestado tenha boa ava-
liação e esteja nos padrões de mercado.
Para facilitar o controle de qualidade, fo-
ram definidas 17 cartilhas que determi-
nam métricas para os principais serviços
terceirizados, responsáveis por 60% dos
gastos desse tipo.

Todo mês os gestores públicos -
como diretores de escolas, por exemplo
- checam se todas essas normas foram
seguidas antes de efetuar o pagamento.
Se a empresa contratada não cumpriu o
acordo, ela pode ser multada ou simples-
mente banida do quadro de prestadores
de serviço do Estado.

Após simular os gastos com esses
serviços, caso ainda estivessem sob tu-
tela do Estado, Agune aponta que en-
tre janeiro de 1995 e janeiro de 2009 a
economia foi de R$ 17 bilhões para os
cofres paulistas. Nesse ponto, a estraté-
gia do preço funciona muito bem e o
jogo do vinte-e-um garantiu uma boa
economia. Agora talvez seja necessário
um debate para mudar a regra do jogo e
verificar se não seria melhor se o melhor
fornecedor também pudesse ganhar se
fizesse vinte-e-dois.
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