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Centrais otimizam os processos em áreas de suporte. 
 
Otimização de processos e redução de custos são os principais benefícios das centrais de serviços 
compartilhados (CSC), modelo de gestão cada vez mais usado pelas empresas. As centrais 
concentram, em um só lugar e sob a mesma direção, áreas que não estão ligadas à atividade fim 
da empresa, como recursos humanos (RH), controle financeiro e tecnologia da informação.  
 
De acordo com pesquisa da Deloitte, 79% das 70 empresas americanas, européias e asiáticas 
pesquisadas, com faturamento superior a US$ 5 bilhões, usam as CSC. Em corporações como a 
Unilever, Telefónica, Companhia Vale do Rio Doce e General Electric, os serviços compartilhados 
são realidade. Além da otimização e da redução de custos, a estratégia traz qualidade para os 
serviços e rapidez na tomada de decisões. 
 
Na avaliação de Márcio Rodrigues, presidente do Site X, consultoria especializada em negócios, os 
serviços compartilhados são uma tendência positiva das grandes empresas nos Estados Unidos. 
Na América do Sul, as centrais estão em fase de consolidação. Para ele, as grandes corporações 
buscam a otimização das atividades, uma vez que grande parte do trabalho de áreas que não são 
atividade fim da empresa acaba sendo repetitiva em várias divisões ou unidades das companhias.  
 
RH, controle financeiro e suporte de tecnologia, lembra Rodrigues, ao invés de negócio, são 
serviços que as grandes companhia demandam. Segundo o consultor, nem sempre o corte de 
custos significa demissões, uma vez que os funcionários passam a ser realocados em outras 
áreas. Para o presidente do Site X, esta ação gera potencial e revela vantagens na redução de 
custos, qualidade de serviços, diminuição do tempo e redução de atraso nas áreas financeiras, 
como emissão de notas fiscais e folha de pagamento. 
 
Ganho de escala foi o diferencial para telefónica  
 
Seguindo a tendência atual dos grandes grupos empresariais, o Grupo Telefónica criou, em 2001, 
a Telefónica Gestão de Serviços Compartilhados do Brasil (TGestiona). De acordo com Clóvis 
Travassos, diretor-geral da TGestiona, adotar o conceito de serviços compartilhados para o Grupo 
Telefónica trouxe como vantagens redução de custos, proporcionada pela economia de escala, e 
melhoria da qualidade dos serviços prestados, uma vez que houve a potencialização das 
habilidades dos funcionários da Tgestiona, que se especializaram. Tudo isso para permitir a 
expansão dos negócios da companhia, por tratar-se de ferramenta estratégica para facilitar o 
crescimento e diversificação das atividades do Grupo Telefónica nos países onde atua. 
 
"Pode-se dizer que, desde a criação da empresa em 2001, a cada ano temos novos desafios. Em 
2005, por exemplo, nosso foco foi aumentar a satisfação dos nossos clientes por meio da melhoria 
do atendimento, processos e soluções propostas. E nossos esforços foram reconhecidos: 
alcançamos a meta de 80% na pesquisa anual de satisfação de clientes", diz Travassos. 
 
O CSC da Telefónica acabou indo além das fronteiras da empresa. "Para 2006, o foco está na 
ampliação de clientes fora do grupo Telefónica. Começamos bem o ano, fechando contratos com 
um dos principais bancos privados do País e com empresas na indústria de eletro-eletrônicos", diz 
o diretor-geral da TGestiona. 
 
Para Rodrigues, do Site X, os processos acabam sendo otimizados porque ganha-se escala e os 
profissionais se especializam. O executivo da TGestiona afirma que grandes grupos internacionais 
em diversas indústrias já implementaram CSC locais ou regionais. Ele revela que empresas nos 
setores de alimentos, farmacêutico, higiene e limpeza, entre outros, têm participado de 
seminários sobre o tema divulgando o sucesso de suas iniciativas. 



Unilever centralizou área financeira em primeiro lugar  
 
Na Unilever o processo de instalação dos serviços compartilhados começou em 2001. Em 2002, foi 
criado o primeiro CSC em Santiago, no Chile. Em 2004, o Brasil já tinha o seu próprio CSC que 
concentrava o serviço financeiro em uma única administração. Para Roberto Cerqueira, gerente 
financeiro da Unilever, o maior benefício deste processo é fazer com que os executivos tenham 
maior foco no negócio da empresa.  
 
Segundo ele, outra vantagem é a transformação de uma área de suporte mais voltada para 
serviços. "Na Unilever, conseguimos melhorar o setor financeiro e trabalhar com custos mais 
baixos", diz Cerqueira. O executivo concorda com o diretor geral da TGestiona e com o presidente 
do Site X ao afirmar que o CSC é uma tendência das grandes empresas. 
 
Para o gerente financeiro da Unilever, a companhia já cumpriu o seu primeiro passo que foi a 
consolidação do CSC. O segundo objetivo é extrair os benefícios da concentração e padronização 
dos setores. "Empresas que utilizam serviços compartilhados reduzem os custos com atividades 
de suporte e melhoram o controle de processos financeiros", diz ele.  
 
Cerqueira destaca que até os eventuais problemas do dia-a-dia são resolvidos com maior 
transparência. As mudanças são implementadas de maneira mais rápida e a empresa alcança 
maior foco no seu próprio negócio. Para ter êxito, declara Rodrigues, é necessário planejamento 
estratégico e ferramentas adequadas de tecnologia. 
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