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Recursos humanos Executivos terão de pensar
menos em administração e cuidar mais de estratégia

Terceirização obriga
departamento de RH
a redefinir funções
Nuala Moran
Financial Times

Entre os serviços administrati-
vos informatizados, o processa-
mento de folha de pagamentos é
o que está terceirizado há mais
tempo. Até recentemente, po-
rém, o restante das funções de
RH eram desempenhadas inter-
namente. A partir de 1999, a on-
da da terceirização alcançou os
departamentos de recursos hu-
manos. Grupos pioneiros, como
BP Amoco, Bank of America, BT e
BAE Systems, começaram a re-
correr a provedores externos.

São contratos de alto valor e
longo prazo, semelhantes aos
acordos de terceirização de su-
porte de informática. Permitem
que a empresa centralize as de-
mandas de recursos humanos e
reduza custos administrativos,
fazendo com que os funcionários
utilizem a função de auto-aten-
dimento de portais de RH.

A companhia americana Exult
afirma ter sido a primeira a ofere-
cer um serviço de RH totalmente
terceirizado. Em dezembro de
1999, assinou contrato de cinco
anos, no valor de US$ 600 mi-
lhões, para criar e operar uma or-
ganização global de gerencia-
mento de recursos humanos pa-
ra os 50 mil funcionários da BP
Amoco nos EUA e Reino Unido.

O acordo inclui pessoal e siste-
mas de RH, além da administra-
ção de indenizações, benefícios,
folha de pagamentos, desenvol-
vimento organizacional, geren-
ciamento de desempenho, trei-
namento, desenvolvimento de
funcionários, recrutamento, as-
sistência a funcionários estran-
geiros, recolocação interna, rela-
ções entre funcionários, confor-
midade com a legislação, geren-
ciamento de dados de
funcionários e identificação de
possíveis distribuidores da mar-
ca. As áreas de política e estraté-
gia de RH permanecem sob o
controle da BP Amoco.

Sharon Douglas, diretora da
Ceridian Centrefile, empresa
prestadora de serviços de RH,
afirma, porém, que esses contra-
tos de prestação total são raros,
"É pouco provável que um grupo
opte por terceirizar todas as fun-
ções de RH. As companhias pre-
terem fazer isso aos poucos"

De modo geral, cresce a per-
cepção de que é possível transfe-
rir alguns setores do RH para ter-
ceiros sem comprometer o servi-
ço. Além disso, a medida libera
pessoal de tarefas mais mecâni-
cas, permitindo que contribuam
para a estratégia de negócios.

O resultado mais imediato da
tendência é a expansão de servi-
ços relacionados ao gerencia -

mento de recursos humanos:
9,6% em 2002, com movimento
de US$ 61,2 bilhões, segundo a
IDC, empresa de análise de mer-
cado de TI. O valor deve chegar a
US$ 103,3 bilhões em 2007, com
forte crescimento na terceiriza-
ção de processos de negócio, se-
gundo Marc Pramuk, especialista
em RH da IDC.

"A terceirização de processos
de RH para reduzir custos, me-
lhorar a produtividade e obter
acesso a novas tecnologias é par-
ticularmente interessante no
mercado atual. As empresas des-
se setor estão cada vez mais pre-
paradas para prestar serviços de
qualidade", diz Pramuk.

lan Marriott, diretor de pes-
quisa da Gartner, concorda. "A
demanda por serviços agregados
de terceirização de RH vem ga-
nhando espaço", afirma. "O mer-
cado decolou na Europa no últi-
mo ano." O crescimento inspirou
a formação de novos fornecedo-
res, como a Exult e a Xchanging,
além de atrair grupos que já au-
xiliam processos de terceiriza-
ção, como Accenture e Computer
Sciences Corporation, para o seg-
mento de terceirização de RH.

Ao mesmo tempo, compa-
nhias especializadas em um úni-
co aspecto das funções de RH, co-
mo a Elan, em recrutamento, ou
Ceridian e Rebus, em folha de pa-
gamentos, passam a atuar de
modo abrangente no mercado
de serviços de RH. Recursos hu-
manos e uma das áreas em que os
provedores de aplicativos pros-
peraram. Organizações como
Oneclickhr.com e Powerpay, por
exemplo, oferecem processos
terceirizados de RH pela web.

"lambem foram criados servi-
ços para atender empresas me-
nores, como Chamber RH, aberto
pela Oracle e pela Câmara Bri tâ-
nica do Comércio para clientes
com menos de 30 funcionários.

Mark Lonergan, diretor de de-
senvolvimento de negócios da
Elan Resource, divisão de servi-
ços da agência de recrutamento
Elan, diz que o mercado atual
quer que o processo de recruta-
mento seja gerenciado de ponta
a ponta, e em países diferentes.
"Não nos limitamos a identificar
candidatos e repassar currículos
Fazemos triagem, processo de in-
tegração no primeiro dia, emiti-
mos passes de segurança etc."

Um dos maiores contratos de
terceirização de serviços de RH já
feitos envolveu BAE Systems e
Xchanging HR Services e foi firma-
do em fevereiro de 2001. Richard
Houghton, CEO da Xchanging HR
Services, afirma que o mercado so-
fre influência de diferentes corren -
tes. "A função de RH busca redefi-
nir seu papel. Diretores de RH que-

rem se dedicar menos à adminis- .
tração e mais à estratégia."

Enquanto isso, cresce o des-
contentamento de CEOs com o
RH. "Eles não recebem os dados ,
de que necessitam para geren-
ciar o negócio, e é grande a preo-
cupação com informações falhas
e à correlação entre desempenho
e remuneração", diz Houghton.

Outro fator que leva as empre-
sas a considerar a terceirização do ,
RH é o custo dos sistemas internos,
geralmente mantidos à base de
documentos escritos. Um dos
maiores provedores americanos
de serviço de RH, a Convergys, con-
ta que sua tecnologia pode auto-
matizar 90% dos processos. Karen
Bowman, presidente do Employee
Care Group, uma divisão da Con-
vergys, diz que a redução de custos
pode ficar entre 20% e 40%.

Além disso, os clientes têm
acesso a análises detalhadas, que
podem contribuir na elaboração
de estratégias. "O objetivo princi-
pal é transformar o RH em uma
função estratégica. Automatiza-
mos processos, tratamos a infor-
mação e a devolvemos de forma
utilizável", diz Karen.

A Convergys planeja expandir
a oferta de serviços de RH pela
Europa e já trabalha com vários
clientes na elaboração de um
modelo para todo continente eu-
ropeu. Karen diz que serviços que
cubram todos os idiomas e exi-
gências legais da Europa, são di-
fíceis de agrupar. "O contexto é
extremamente complexo."

Jonathon Hogg, do PA Consul-
ting Group, que oferece consul-
toria independente sobre estra-
tégias de RH, afirma que o clima é
de cautela quando o assunto é
terceirização de RH, especial-
mente na Europa. "As empresas
acreditam que a terceirização de
processos de RH é mais difícil do
que outros tipos de terceirização,
porque os serviços de RH não são
podem ser reunidos em pacotes,
de acordo com padrão e preço."

A cautela foi alimentada por
comentários negativos de em-
presas pioneiras, que subestima-
ram as dificuldades geradas pela
terceirização de todos os proces-
sos de RH em uma tacada só.

Um dos contratos de prestação
total de serviços de RH que mais
repercutiu no mercado foi o da
epeopleserve, elaborado por Ac-
centure e BT para gerenciar servi-
ços de RH das duas empresas. O
acordo foi desfeito no ano passa-
do. A Accenture reassumiu a ope-
ração internamente e a rebatizou
de Accenture HR Services.

"As expectativas eram muito
altas em termos de redução de
custos, melhoria de serviços e ve-
locidade com que a transição po-
deria se dar", diz Hogg.


